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ONUNCU İNÎKAT 

24 M a t 1339 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

Kuşat Saah 

3,40 (Sonra) 

Reis : İkinci Reisvekili Mısa Kâzım Efendi Hazretleri 

Kâtipler : Atıf Bey (Kayseri) Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

ALTINCI İNİKAT 

6 Mart 1339 Saiı 

BİRİNCİ CELSE 
Reisisani Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı riyaset

lerinde inikat ederek; Lozan konferansındaki tekâ
lifi sulhiye üzerinde Erzurum Mebusu Mustafa Du
rak Bey bür müddet konuştu. 

Teneffüs için celseye beş dakika ara verildi. 
İKİNCİ CELSE 

Resisıisıami Ali Fuat Paşa Hazretterinin riyasetle
rinde bilinikat, Lozan konferansındaki tekalifi sulhd-
ye üzerinde Erzurum Mebusu Mustafa Durak Beyin 
konuşmalarım ikmal ettikten sonra, Bitlis Mebusu 
Yusuf Ziya Bey, Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey 
beyanı mütalâa ettiler. 

Teneffüs için celseye on dakika ara verildi. 
ÜÇÜNCÜ CELSE 

Reisisani Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı ri
yasetlerinde inikat ile, Lozan konferansındaki tekalifi 

sulhiye üzerinde Ankara Mebusu Gazi Mustafa Kemal 
Paşa ve Van Mebusu Haydar Beytin mütalâaları 
istima olunduktan sonra okunan muhtelif takrir
lerden; itilâf devletlerinin muahede projesinin istik
lâlimizi muhil şeraiti muhtevi bulunduğu ve memle
ketin hukuku hayatiyye ve istiklâli yetinin temini 

istikametinde konferansa devamını ve Hükümete iti
madı tazammun eden Saruhan Mebusu Reşat Bey 
ve 129 refikinin takriri tayini esami ile reye vaz edil
di Aleni celseye geçildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fuat 

Kâtip 
Bitlis 

Hüsnü 

Van 
Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hulâsasının reylerinize arz 
ediyorum? Kabul edenler... Etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

2. — BEYANAT 

1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, cel-
sei hafiyelerde cereyan eden müzakeratın ifşa olundu
ğuna dair beyanatı. 

RıEÎS — Divan kararları var. Müsaade buyurur
sanız okuyalım (Celseyi hafiyede olmaz sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim, İstanbul'da bazı kanunların tat
bikinde görülen müşkilât dolayisiyle Heyeti Celileni-
ze Heyeti Vekilenin bazı teklifatını arz edeceğim. Ha

fi Celsenin esbabı budur. Kabul buyurduğunuz takdir
de izahatı arz edeyim. 

REİS — Efendim; Hasan Beyefendi hükümet na
mına bazı kavaninin sureti ta'tlbikina dair celsei hafi
ye teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. (Hafi celsenin zabtı sabıkı okun
du) (1) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; 
celsei hafiyeye dair usul hakkında bir şey arz edece-
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ğim. Efendim; üç seneden beri sinirlerimize hâ'kim 
olarak memleketin mukadderatiyle oynarken bura
dan hafi celsenin kıymeti takdir olunuyor ve harice 
bir havadis sızmıyordu efendim. Bu sene sinirlerimiz 
gevşedi. Eğer 'buna hâkim olamryacak bir halde isek 
istifa edelim, gidelim. Bir kel'ime efendiler. Ben buna 
açıktan açığa namussuzluk derim. Vicdanından ister 
utansınlar, ister utanmasınlar. Kim bu hezeyanı yapı
yorsa alçaktır. Namussuzdur. (Doğru sesleri) İcrai ve 
teşrii salâhiyeti haiz millefin nikü bedini üzerine al
mış ve esrarı ..lillet diye bin şekilde bizi zarara soka
bilecek mebus tasavvur edilemez, namussuzdur. Al
çaktır, en namussuzluktur. Bir daha soyuyorum efen
diler. Buna ehemmiyet vermiyecek isek, bununla is-
tiza edenler varsa esasen namussuzdur. Varsa o na
mussuzlar çıksın dimem. Çok rica ederim, bu husus
ta ben şahsen kontrolü kabul ederim. Her arkadaş bir 
birini takip etsin. Bir birimizi kollayalım efendiler. 
Bunu meydana çıkaralım. Bu kâbei millette casus ya
şayamaz efendim. (Bravo sekleri) bu gün bir mesele 
mevzubahis olacaktır. Geçen günki müzakerat Avru
pa gazetelerine geçti. Taymis gazetesi yazdı, Tan ga
zetesi yazdı. Burada kimler söz aidi ve sıra ile kimler 
söyledi ise bunları yazdı. Eğer bu safderunluk ise bu
rada yeri değil. Budala yeri değil efendiler. Aklıma.. 
dimağına güvenemiyen adam burada oturamaz. Eğer 
casus ise alçaktır. Burada yaşayamaz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bin kere na
mussuzdur. On bin kere namussuzdur. Söyleyenler. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
hükümet bu gün bir rrfesele için gelmiştir ki devletin 
hayatiyle alâkadardır. Bir mey'i müskirat kanunu 
var. Her kanunumuz gibi bu da lâzımüJiera bir kanun
dur. Namustur beyefendiler. Bu gün her hangi bir za
ruret düşman ordusunun arasına bilmem karargâhına 
nüfuz edip biz bunun icrasında âciz kalırsak İstan
bul'dan vaz mı geçelim geri mi çekilelim? Bu da ol
muyor. Bütün bütün hakir miyiz? O da değil. Pekâlâ 
bu kararı ittihaz ederken fedakârlık ettik. Bu kanunun 
ta'Cbikini görmemezl'ik -ettik. Baş'ka bir taraftan siz 
'kanunlarınıza müsamaha yapıyorsunuz. Bunlarda 
da böyle mühim bir kararı hükümet'te arkadaşlarımız 
da kendi kendine bir karar veremiyor. Bir karar çı
karsa Meclis kalkar da müsamaha ediyor. İfşa edip 

etmiyeceğini bilmiyorum. Bu ifşa olunursa bu devle
tin hayatı ne olur? (Doğru sesleri) Efendiler, bu ne 
dostluğa sığar ne safderunluğa sığar ne namussuz
luğa sığar. Yani namussuzluğun en eşnaıdır bu. Çün-
ki hayatı milletle oynayan eller, esrarı milleti ifşa 
edip memlekete zarar verebilecek, memleketin kudre
tini yıkabilecek vaziyete sokması katiyen doğru değil
dir. Hafi celsenin müzakeresi devam edebilmek için 
arz ediyorum ki 

HACİ ŞÜKRÜ BEY (Diyanbekir) — Reis bey, 
celsei hafiyenin zabıtlarını kâtipler tutmak lâzım ge
lir. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Devamla) — Celsei ha
fiye müzakeresine devam edebilmek bir birimizden 
emin olursak bu gibi müzakerat açılsın. Yoksa aksi 
takdirde sır tutamıyoruz. Ya şekli hükümeti değişti
remiyoruz ve yahut da intihaba emir verimiz. Bu gibi 
hayati mesail ile memleketi çürütmiyelim. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Reis bey; bendeniz 
bir kelime arz edeceğim; efendiler Hüseyin Avmi Be
yin buradan söylediği sözler gayet varittir. Bendeniz 
istanbul'da, iken burada celsei hafiyede cereyan eden 
bir müzakerede ta'bii az çok asabiyet izhar edildi. Bu 
Meclisin hayatında tabii olur. Efendiler buradan pos
ta gitmeden evvel ingiliz istihbaratı bu malumatı bü
tün teferruatiyle aldılar ve bunu bana söylediler. 

HAMDİ BEY (Biga) — Yaşasın alçaklar, namus
suzla^ Kahrolsun sesleri) 

DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler, müsaade 
buyurunuz. Burayı kâtiplerden tahliye edelim sonra 
görüşelim. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Kâtipler yeminli ca
nım. Kâtiplerin ne kabahati var? 

REİS — Efendim, kâtip efendiler celsei hafiye 
müzakeratının zabtı için Meclisi Âlinin kararı ile ve 
Meclisin müsaadesiyle geliyorlar. 

DURAK BEY (Erzurum) —• Bendeniz onun için 
demiyorum. 

REİS — Mahaza şimdi muvakkaten bir mesele 
için teklif ediyorlar. 

HASAN HAYRÎ EFENDİ (Dersim) — Kâtip 
efendiler sui zan altında kalmasınlar yazık değil mi? 
(Hayır hayır suizan altında değildir sesleri) 

REİS — Muvakkaten çıkarıyoruz efendim. 
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3. — MÜZAKERE El 

1. — Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin; İstanbul' 
un İdarei M illiye ye ilhakı neticesi 1 Şubat 1330 
tarihinden itibaren tatbikine başlanan, adli, idari, ma
li vesair kavanine mütedair izahatı ve sulh muhadesi-
nin akdine kadar Meri i Müskirat Kanununun bir 
müddet daha ademi tatbikine dair teklifi. 

REİS — Söz Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin. 
HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş

hane) — Efendim, İstanbul, İdarei M'illiyeye intikal 
ettiği tarihde Meclisi Âlinin kabul ettiği bir maddei 
kanuniye ile Şubat nihayetine kadar hali sabıkı muha
faza buyurmuştu. 1 Mart 1339 tarihinden itibaren 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunları tamamen İs
tanbul'da tatbik edilmeye başlandı. Aynı günde Ad
nan Beyefendi ile Isltanbul Valisinden ve İstanbul'da 
ifayı vazife eden bütün rüösayı memurin tarafından 
mensup oldukları vekâlete müteaddit telgraflar gel
meye başladı. Hülâsası şudur; işgal devam ettiği müd
detçe meni müskirat kanununun îstanibulda tatbikine 
maiddeten imkân olmuyor. 

Çünki Mudanya mukavelesiyle işgalin vücudunu 
tanıdık, İstanbul'daki işgal kuvvetleri namına gelen 
ve işgal kuvvetleri elinde bulunan ve ecnebi tabiyetin-
de olan insanların kısmı küllisidir ki İstanbul'da müs
kirat amilleridir. Şimdi İstanbul'da meni müskirat ka
nununu diğer kanunlar gibi tamamen tatbik etmek 
için mutlaka hadise ve vak'a çıkarmak lâzım geliyor. 
Bittabi buna ne zabıtamız ne emniyeti umumiyemiz 
kâfi gelımiyeceği gibi icabında belki askerle de müda
hale etmek icabedecek. Bunu da muvafık görmedik. 
işgal devam ettiği müddetçe şekli hazırın muhafaza
sı lâzım geldiği fikir ve kanaatında Heyeti Vekilemiz 
bulundu. 

ATİF BEY (Bayazit) — Meyhaneler kapansın kâ
fi. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim 
men'i müskirat Kanunu İstanbul'da tatbik edilmeyin
ce, yani meyhaneleri resmen kapatmak, mevcut müs
kiratı Kanununun tayin etliği müddet zarfında hari
ce çıkarmak, çıkmadığı taktirde denize dökmek ve 
başka suretle imha ' stmek, Bunun maddeten tatbikina 
imkân oîmayınca vaziyet ne olur? Hali hazırı oldu
ğu gibi biraktık. Kanun tatbik edilmiyor, Meclisi Âli
nizi Heyeti Vekileniz haberdar etmek mecburiyetin
dedir. Aynı zamanda hem kanunu tatbik etmiyelim, 
işgale bertaraf edilinceye kadar hali hazırı muhafaza 
edelim, müdahale etm'iyelim. Diğer tarafdan mühim 
bir darbei resim. Bunun için düşündük. Yalnız bir 

JİLEN MEVAD. 

kanunu memleketin bir kısmı için, İstanbul için işgal
den bertaraf oluncaya kadar tatbikini tehir edelim yo
lunda diğer bir maddei kanuniye yazmak bunu da mu
vafık görmedik. Yalnız memleketin bir parçası için 
böyle istisnai bir muameleyi muvafık görmedik. Tat
bik edildiği halde gözümüz önünde olan şeyi görme-
mezlikden gelmek, bu da biitabi doğru bir şey değil. 
Düşündük ki Meclisi Â!i icrai salâhiyetini istimal ede
rek bir karar ittihaz edebilir. Bu kararda işgal bertaraf 
edilinceye kadar meni mibkirat meselesi İstanbul'da 
mevzubahis olmaz. Düşündüğümüz şekii bu olabilir. 
Kanun yapmaktayız. Yalnız memleketin bir kısmında 
işgal devam etliği müddetçe tatbik edilmiyecektir. 
Muvafık görmedik mamafih Meclisi Âli işgal devam 
eüüiği müddetçe İstanbul'da meni müskirat kanununun 
tatbikina imkân olmadığın] kabul buyurduğunuz tak
tirde bittabi o vakit İstanbul'da hem müskirat sarf 
olunsun, hem de resmi mirisi alınmasın. Bu da olmaz, 
ihmal edince resmi mirisini de almamak zaruri ola
cak. Bu meseleyi.0 nokta i nazardan da yine Meclisi 
Âlinizin eğer ihmal cihetini ve yahut icrai bir karar
la kanunu şimdilik tatbikatının tehiri cihetini tensip 
buyurduğunuz takdirde resmi mirisini almak elbette 
lâzımdır. Bu itibarla işgal kelimesini de kararnamede 
zikretmeyi muvafık görmediğimiz için zaten sulhu 
müteakip İstanbul'un tahliyesi sulh'un esasatından ol
duğuna göre meni müskirat kanununun istanbul'da 
tatbikini da sulhun akdiyle cümlesiyle temin ettik. 
Çünki işgal kelimesini resmi bir kararda bulundurma
yı muvafık bulmadığımızdan vaziyet budur. Binaena
leyh arzu buyurursanız hali hazırdaki vaziyet aynen 
ipka edilmiş olacak ki o da bu gün fiilen men'i Müski
rat Kanunu tatbik edilmiyor. Bu edilmediğine göre bit
tabi bundan hasıl olacak res'im, yani İstanbul şehrine 
ait oîan bu müskirat rüsumunu feda efcme de muvafık 
olmaz. Binaenaleyh bu kanunun tatbik edilmediğine 
göre resmin alınmasına muvafakat buyurmalısınız. Biz 
kararnameyi şu şekilde yazdık «Sulh muahedesinin 
Meclisçe tasdikına kadar 14 Eylül 1336 tarihli Men'i 
Müskirat Kanununun İstanbul'da tehir ve tatbiki için 
icra Vekilleri Heyetine mezuniyet verilmiştir. Kanu
nun tatbiki teahhur ettiği müddetçe İstanbul'da imal 
ve hariçten sevk edilecek bilumum ispirto ve müs
kirattan 1 Nisan 1334 tarihli kanun *ile 8 Kânunu
sani 1336 tarihli kararname mucibince resim istifa 
olunur. İstanbul'da elyevm mevcut bulunan bilumum 
ispirto ve müskirattan 8 Kânunusani 1336 tarihli ka
rarnamede muayyen resimden dun derecede resme 
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taibi tutulmuş olanlardan memleket dahilinde istihlâk 
edilecek kısmının farkı resmi ikmalen alınacaktır» va
ziyet budur. Binaenaleyh ne karar ittihaz ederseniz 
biz.de ona göre hareket edeceğiz. Maliye Vekâletine 
terettüp eden vazife en ziyade kanun tatbik edilmiye-
cekşe resmin zayi olmaması cihetini teemmül etmek
tedir. 

-SIRRI BEY (İzmit) — Meclisi Âli neticeden neye 
karar verecektir? Tabii bilmiyorum. Fakat hükümetin 
teklifi tasvip edildiği takdirde müskirat rüsumunun 
tezyidi kabil değil midir? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Arz edeyim 
efendim; kararnamede vardır. Esasen rriüskirat rüsu
munun üç misli tezyidini havi bir kanunu muvakkat 
mevcut idi. Bu kanun da 16 Marttan evvelki kanun
lardan olmak üzere İstanbul'da Düveli itilâf iye mü-
mesiiüeri İstanbul hükümetini tazyik ederek bu ka
nunu tatbik ettirmediler. 1336 tarihinde Men'i Müski
rat Kanunu yapıldığı için biz daima alâkadar olma
dık. Onun için burada iki tarih zikGediliyor. Birisi 1 
Nisan 1334 tarihli kanundur ki Meclisi Mebusanın 
tasdikina iktiran etmiştir. Bu kanun nispetlerini ve 
tatbikatını gösterir. 8 Kânunusani 1336 tarihli karar
name ki 16 Marttan evvelki kanunu muvakkatlerden
dir. Bu da nisbet'lerin üç misli tezyidini gösterir. Arzu 
buyurduğunuz zaman veyahut eğer mutlaka resim me
selesinin nispetini Meclisi Âli anlamak isterse o nis-
betler hakkında da malumat arz öderim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Efendim, 
Maliye Vekili beyefendi Müskirat Kanununun muvak
kat işgal mıntıkasında tatibik edilmemesi ve bunun 
kararnameye raptödilmesini talep eefctiler. Meclisi 
Âliden çıkan kanunların hiçbir zaman bir kararname 
ile tadili muvafık değildir diyor. Bence; Heyeti Ve-
kileye sulhun akdine kadar salâhiyet verelim. Onlar 
istedikleri gibi hareket etsinler. Benim söyliyeeeğim 
budur. 

NECATİ EFENDİ (Lâzistan) — Bendenizden ev
vel söz söyleyen Maliye Vekili Beyefendi ve Hacı 
Şükrü Beyefendi Hazretleri Men'i Müskirat Kanunu
nun işgal müddeti devam eötİkçe istanbul'da tatibik 
edilememesi demek Meclisi Âlinin haysiyet, şeref ve 
ku'feiyetirii kaldırıp bir tarafa atmak demektir. Mec
lis bir kanun tatibik r etmiştir. Bunu tamim etmiştir. 
Burada şu kusur (Kuvei zabıtamız yoktur) şu veya 
falan yoktur diye tatbik etmemek katiyen olamaz. 
Mademki kuvvei adliyemiz teşekkül f etmiştir. Ma
demki diğer kanunlar mevkii taHbika vaz etimiştir. Ne 
yapıp yapıp Heyeti Vekile veya Meclisi Âlimiz bunun 

da tatbikına bir tedbir ittihaz edecektir. Bu gün o ka
nunun kabiliyeti tatfoikiyesi yoktur diye bunu bîr ta
rafa, diğerini baş tarafa öbürgün de kendimizi flböyle 
olursa) bir tarafa atarız. O, vakit sonra başka bir tara
fa gitmek lâzımdır. Binaenaleyh böyle ufacık şeylere 
tedbir, idare demektir, tdare ne demektir? Mülkü, 
memleketi adalet dairesinde yaşalimak demektir. Her 
halde ufacık bir müşkilâa'ta tesadüf ödersek öteden 
beri vaz ve büyük faydalarını gördüğümüz bu ka
nunu bu günden Mbaren kaldıracak olursanız Mec
lisin şerefi, Meclisin haysiyeti, Harice vermiş olduğu 
'tesir yoktur. Onun için işgal müddeti devam eftlti'kçe* 
buna başka bir tedbir bulunur. Meyhaneler sed edilir. 
(Olmaz) (olur sesleri gürültüler). 

FAHRETTİN BEY (Kars) — Patırtı çıkar. 

NECATİ EFENDİ (Lâzistan) — Ne çıkarsa çık
sın, artık patırtı gürültü diye böyle korkak bir vazi
yet alırsak vücudumuzun seböbi hikmeti nedir? Bina
enaleyh efendiler bendenizin teklifini gayet müsteca-
şirane ve kanuna sahibane hareket etmekliğimiz lâzım
dır. Kanunun tatbikini her halde elimizden bırakma
yacağız, tatbik edeceğiz. Za'üen bir çok yerlerde de tat
bik olu,namıyor. Oralarada ne vardır? Oralarda da 
işgal var mıdır? Yine bu kanun tatibik edilemiyor, 
ameliden sakıt kalıyor. Şimdi bir işgal müddeti mevzu
bahis edilmiştir. 

Efendiler Büyük Millet Meclisi Böyle bir kanun 
vaz ermiştir. Ben adamlar gördüm ki bunlar Amerika' 
Ulardır. Bu Amerikalıları bir zaman bizimkiler bun
lara ziyafet esnasında konyak, rakı teklif etmişler. 
Onlar Amerika hükümeti bunu men ermiştir diye iç
memişlerdir. Biz burada bunu içmeyiz, diye bizimMle-
rin yüzüne çarpmıştırlar, imdi Büyük Millet Meclisi 
Böyle bir kanun vaz etmiştir. Artık işgal mıntikası 
vardır, filan vardır, şöyledir demek manasızdır. 
Mademki Meclis bir kanun vaz ı etmiştir. Bu kanunu 
tatbik ödeceğiz. Düşünsünler, taşınsınlar, gürültü çı
karsa ona da razıyız. İlla tatbik etsinler. Başka bir di
yecek değilim, mutlaka tatbik etsinler. Dünkü gün 
çıkardığımız tatibik ve icra ettiğimiz bir kanunu bu 
gün bir tarafa atamayız. Bu Meclisin şeref ve büyük
lüğü ile mütenasip değikfir. Binaenaleyh ibu teklifin 
reddini talep ederim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler, zan 
ediyorum ki fertlerin hayatında olduğu gibi mületfle-
rin hayatında da idarei maslahat pek çirkin bir şey
dir. İstifade yerine mazarrat görülerek idarei masla
hat fertte de olsa millette de olsa hükümette de olsa 
azimsizüği gösterir. 

http://biz.de
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Efendiler bü memleket - Memleket diyemem -
Şu Büyük Millet Meclisi tesisinden beri hiç bir za
man geri dönmemiştir. Yalnız maattessüf son zaman
ların hatasının başladığı bir tarih olan Mudanya mu-
Ikaveienamesinden sonra bihakkın takip ettiğiniz Ba
bı Âli şeklinde bir kaç vakaya şahit olduk. Bu mem
leketin - bence üç «senelik şerefini haysiyetini (kır
mıştır. Lüzumu var mı idi, yek mu idi. Hiç müna
kaşa etmiyeceğim. Çünkü bu mevzu dahilinde deği
liz. Kuvvayi işgaiiyeye orta yerde Mudanya muka
velenamesi mevcut iken - istanbul'dan çekilin diye 
nota vermek meselesidir. Son zamanda îzmir mesele
sidir. Netice bu aleyhimize fena tesirler yapmıştır. 
Ve hiç bir şeye yaramamıştır. Heriflere «Mayın» 
dökdük, geçemezsin top atarız demişizdir. 

Fakat o herif geçmiştir, top atmamışızdır. Netice 
efendiler teamüllerin büyük tesiri vardır. Bilirsiniz 
bidayette bu gün hepimizin feryat ettiğimiz, 'kıvran
dığımız ve içinden çıkmak için çabaladığımız kapitü
lasyon mesaili bidayettedir. Bir lütfü mahsus olarak 
Devletlerden yalnız birisine verilmişti. Fakat bizim 
ehalim'iz yüzünden o teamül birike birike bizi, mem
leketi hakkı hayattan mahrum edecek hâle getirmiş
tir. 

Binaenaleyh bu gün biz şu meselede ufak bir mü-
samaiha yaparsak, yani bizim azmimizde tezelzül ol
duğunu müsamaha yapmiaık kadar zayif olduğunu 
gösterecek olursak zan ediyorum ki iyi bir numune 
göstermiş olmayız. Geliyorum asıl meseleye, bende
niz şunu muterifim 'ki bu kanun ilk teklif edildiği 
zaman bundan fayda istihsal edeceğimize bendeniz 
kani değildim. Açdc soyuyorum. Hükümet zerre ka
dar uğraşmadığı halde belki müsamahasiyle ve mü
temadiyen bunun istimalini teşvik ettiği halde... (Hat
ta emir verdiği halde sesleri). 

Efendiler şurada size soyuyorum. Benim oturdu
ğum evin yanında bir lokanta vardır. Herkese mey
hanedir. jandarma dairesi meydandadır.. Polis daire
si meydandadır. (Yaşasm. polis sesleri). Efendiler, 
rica ederim merkez kıraathanesinin yanındaki dük
kân meyhanedir. Ondan sonra Paşa hazretlerinin 
oturduğu evin ötesinde bir ev vardır. îki senedir mey
hanedir. Ben bunu ihbar ettiğim halde hiç bir şey 
yapılmamıştır. Biz daima deriz ki efendiler; inkılâp
ları taklit edelim, gayet doğrudur. Amarika İnkılâbı 
gayet büyüktür. Fflansa İnkılabı gayet büyüktür. Fa
kat efendiler o inkılabı yapanların ruhlariyle müte-
helli olmakhğımız lâzım gelir. 

Efendiler bilirsiniz ki; Amerika inkılabını yapan 
adam ne demiştir? - Doğru yanlış - bir memleketin 

I kanunu o adamların içtimaî mezhebi olmalıdır. Yani 
I bir kanun velev ki yanlış dahi olsa hiç bİT fert, mil-
I let onu çekinmeğe sevk etmemelidir. 

I Efendiler, biz öyle şeyler yapıyoruz ki - kendimiz 
I çiğnediğimiz bif kanun için - hangi kanunsuzluktan 
I şikâyet etmiş oluyoruz? Bir memleket ki. Efendiler 
I siz burada milletin arasının muhassalasınız. Bir ka-
I nun yaparız, o kanunu yine biz burada tatbik etmez, 
I bu kanunun çiğnendiğine müsamaha ederseniz efen-
1 diler, ben de dahil olduğum halde - vatanperver de-
I ğiliz. 

I Ankara'da Dahiliye Vekâletinin şunun, bunun, 
1 polisin gözünün önünde meyhane işler, bunun hak-
I kında da hiç bir şey yapılmaz. Şimdiye kadar Anka-
I ra'da rakı içtiği veyahut sattığı için kim tecziye edM-
I mistir? Melek mi idi bu insanların hepsi? Şimdi ge-
I liyorum asıl meseleye, istanbul'da bu kanun tatbik 
I edilemezmiş sebebi : işgal var imiş. Ben kendi hesa-
I bıma bunu kabul etmiyorum. Hükümetten - kendi 
I hesabıma müsaadeleriyle soruyorum. Bu kanunun 
I tatbikine tevessül edeceklerini her şeyi görüştükleri 
I gibi bunu da düveli müttefika mümessilleriyle görüş-
I müşler midir? Onlardan ne gibi bir fikir edinmişler -
I di*-

I Biz memleketimizin kanununu tatbik edeceğiz. 
I Çünki burası cüzü vatanım izdir. İdarei mülkiyesi bi-
I ze aittir diye ihbar etmiş mıidir. Ve onlardan ne gibi 
I bir tavır görmüştür? Efendiler bu gün cihana - yal-
I nız biz değil efendiler - Amerika gibi rakı yüzün-
I den - yani ispirto yüzünden milyarlar kazanan mern-
I leket - bizimki hiçtir - milyarlar kazanan memleket 
I bunu men ediyor ve en geç men edilecek İngiltere 
I olduğu hailde o bile saatleri taksir ediyor, gençleri iç-
I mekten men edecek derecede ve daima mene doğru 
I gittiği bir zamanda sırf nesli beşerin kuvvetini mu-
I hafaza ve hezalden vikayesi için konmuş olan bu 
I kanunun - tatbikine mani olacaklarını hiç zan etmi-
I yorum. Ben buna mani olmaz, olamaz diyorum. 

I Efendiler, bilir mi simiz ki Amarika hükümeti ka-
I çakcılığın önüne geçmek için hukuku düvel kavaidi 
I mahsusasını ilga etmiştir. Karasufları 3 mil iken 12 
I mile çıkarmıştır. Senelerden beri gelen teamül olan 
I kanunu esası yıkmıştır. Hiç bir devlet buna itiraz et-
I memiştıir. Buna efendiler senin askerini de zehirle-
I mek için şunu kaldıracağım ve bunun hakkındaki 
I kanunu tatbik edeceğim derim ve bütün cihanı m#Ji-
1 yet karşısında ben o kanunu tatbik ederim efendi-
I ter. 
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Belki diyebilirim ki bunu yaparsak ecnebi asker
leri var imiş onlar içermiş. Bunîar men edilemezmiş; 
zaten bunun da kolayı var. Ecnebi askerleri... 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bunlar kendile
rine mahsus gazinolar filan yaparlar bu böyle de 
olsa yapacak olurlarsa bunu bizim tebaamızdan kim
se girmemesi şartiyle belki onlar gemilerinde içebi
lirler veyahut başka bir yerde içerler. Esasen onların 
gemileri olsun, sefarethanesi olsun ve gerek konso-
lashanesi olsun masuniyeti haizdir. Senin kanunun 
ise orada cari değildir. Serbest içerler. Sen kanunu
nu tatbik edeceksin de onları hapis edeceksin. Bu 
hiç kabri değildir. 

Fakat bunun yüzünden bize ilanı harp etsinler. 
Ben şerefle kabul ederim. Çünlki hedefimiz nesli be
şeri kurtarmaktır. Dini bir olsun, gerek ayrı olsun 
ehemmiyeti yok. Onun için hükümetin noktai nazarı
nı kabul etmiyorum. Bu kanunu tatbik etmek lâzım 
gelir. Efendiler yalnız hiç ihtimal vermediğim halde 
şu Meclisden ademi tatbikî hakkında bir karar çıka
caksa rica ederim nesli beşerin hezali bahasına velev 
iki iki milyon tona da olsa rüsum almayınız. Züldür. 
Zira prensibimize manidir. 

Binaenaleyh efendiler dikkat buyurunuz Meclisi 
Âli bunun ademi tatbikina bendenizin kanaatim ha
ricinde bir karar verirseniz - bunun için rüsum al
mayınız, doğru değildir. Bu bir çok vatandaşın ze
hirlenmesi bahasına gelecek paraya lanet olsun. Para
nın bize hiç Kizumu yoktur. Onun için bendeniz te
menni ederim, zaten karar veremeyiz. Karar verirsek 
bu kanunu itfa ederiz ve sonra da numune olmuş 
olur. Binaenaleyh doğru hareket etmiş olmayız. Hü
kümet insanî bir vazifesini kemali celadetle ifa etsin 
ve bunu İstanbul'da tatbik etsin. 

Fakat ilk kanunun tebliği gibi değil. Bu kanun bu
rada yapılmıştır ve leylek gibi yuvasına kaldırıp atıl
mıştır ve tatbik olunmamıştır. Halbuki hiç bir ka
nun yoktur ki bu gibi mühim bir kanun lâzım gelen 
talimatla ve lâzım gelen nizamatla bir tarafa gönde
rilmemiş olsun. İstanbul'da suiistimal olacaktır. Ben 
de buna çoktan kaniim. Fakat hükümet çalışsın ve 
bunun için lâzım gelen talimatnameyi yapsın. Ne ser
vet mahvolsun ve ne de insanların hezale uğramasına 
meydan versin. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Efendim. 
ben Heyeti Vekilenin vesateti olan Maliye Vekiline 
Meclisin karşısında taaccüp ettim. Kanun demek ka
ti azim demektir. Bir Meclisin azmi demektir ki bu 
da kanundur. Bir kanun, kanun olarak çıkar. Behe
mehal tatbik olunur. Arkadaşlar tarafından söylenil

diği gibi ama orada ecnebi varmış, icra olunamaz* 
mış. Evet mahzurlar takdir olunabilir. Ben kendi he
sabıma göre diyemem ki İngiltere ordusunun içine 
girilsin. O neferat aslkeriyesine biz bu rakıyı içtirmti-
yeceğiz diyelim. Ben bu kadar taassup göstermiyo
rum. Bu halde siyasetimiz muhtel ise ve diyemiyecek 
iseJk, gücümüz yetmiyor ise, eğer gücümüz yetse idi 
bu günden itibaren kendilerini dışarı atardık. Kendi
lerini dışarıya atmaya muktedir değilsek, onların ah
laklarına ait olan şeyi biz tatbik edelim diye zorlat-
mak abestir. 

Fakat İstanbul'un her yeri ecnebi değildir. İstan
bul taassub bir Türkiye memleketidir. Ekserisi müs-
lümandur. Müslüman olmayan memleketin kısmı aza
mı islâm Türkiye tabiiyetinde olanlar mutlaka itaata 
mecburdurlar. İstanbul'da dört buçuk ecnebi askeri 
var diye bir buçuk, üç milyon nüfusa bu kanunun 
tatbikinden azade kılmak doğru değildir. Meselâ bir 
polis neferi varır bir sarhoş tutar, evet o sarhoş ec
nebi değil de Osmanlı tebaasından bir Türk ise evet 
onu tutar şer'isini icra eder. Yok o eğer ecnebi ise 
neferatı askeriyesinden ise o zaman siyasete taal
luk eden bir mesele olur. Onun^da idare Heyeti Ve
kilenin hazakatine aittir. Binaenaleyh burada Mec
liste kilükale bile lüzum yoktur. Karar ihracı kati
yen haiz değildir. Sonra müsamaha ettiği ecnebiler
den resim almaya tenezzül etmek bir zuldür. Lanet 
olsun o paraya kendi kanununu tatbik ettiremiyorsan, 
kendisinin vücudu habisini memleketten atamıyorsan, 
şundan üç buçuk kuruş alıp da ihya mı olacaksın? 
Bu bir kere katiyen mümkün değildir. Benim nok
tai nazarıma göre bu kanun İstanbul'da tatbik olu
nabilir ve tatbik olunmalıdır. Ben demiyorum İstan
bul'da işgal ordusunun içine girip onlara da tatbik 
olunsun, hayır hayır. Bunlar sonraki vazaiften ve 
vazaifin tetümmatındandır. Onları atarız, ondan son
ra tatbik ederiz. En kuvvetli rüküdendir. Bu. rükne 
dokunmak memlekette azîm sui tesiri badi olacaktır. 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim İstanbul'da el-
yevm tatbik olunmakta olan maliye kanunları ve ka-
vanini saire hakkında acaba şimdiye kadar bir şikâ
yet vaki olmuş mudur? İstanbul'da Men'i Müskirat 
Kanunundan maada kavanin bu gün mer'i midir? 
Değil midir? Ekseri kavaidi saire hakkında müşkülâ
ta maruz kalmıyorlar ve kavaninimiz tamamen İstan
bul'da mer'i bulunuyorsa harren ve kasten Men'i 
Müskirat Kanununun tavikini, tatbikini istilzam ede
cek surette teklifte bulunmak zan ederim ki bizim pek 
kutsî bir mahiyette zan ettiğimiz bu kanuna suikast-
te bulunmaktır. Efendiler Men'i Müskirat Kanunu arz 
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ettiğim gibi Büyük Millet Meclisinin büyük muvaf
fakiyetinin rükünlerindendir. (Bravo sesleri) Bundan 
ihtiraz etmek lâzımdır. İstanbul maatteessüf işgal al
tındadır. Fakat Ali Şükrü Beyefendinin buyurduk
ları gibi işgal altında diğer memleketlerde, yani maat
teessüf Ankara başta olmak üzere geceleri naralar
dan geçilmiyor. Efendiler mesele men kanununun ha
kikaten tatbik olunup olunmaması değil, mesele be
nim anladığıma göre bir nevi zihniyet meselesi. 
Efendiler Men'i Müskirat Kanunu hakkında öteden-
beri muhtelif vesilelerle tadil kasdında bulunan zih
niyeti eğer bu tadil zihniyetinden vazgeçip tatbiki 
zihniyet ve prensibini takip etmiş olsalardı o vakit 
hiç bu memlekette bu memleketin ruhu ile mütena
sip bir idareci olduklarını ispat etmiş, hem de Büyük 
Millet Meclisinin muta ettiği kanun olması lâzım ge
lirdi. Efendiler; bu memleketin salâmeti namına ka
naatimiz tevafuk etmese dahi Büyük Millet Meclisin
den çıkmış olan bir kanunu behemahal tatbika çalış
mak Ali Şükrü Beyin buyurdukları gibi bir vatanper
verlik meselesidir ve bir vazife meselesidir, istanbul'da 
ecnebi kuvvetlerinin bulunduğundan ve bu kanunun 
tatbiki mümkün olmadığından bahsettiler. Acaba ec
nebi kuvvetlerine temas etmeksizin bizim bütün ka-
vaninimizi kabul eden ve bunlara itaat eden kendi te
baamız hakkında bu kanunun tatbikına başlamak is
tedik mi? Efendiler benim işittiğime nazaran İstanbul' 
da bütün meyhaneciler meyhanelerini kapatıyor, mü
racaat ediyor. Ankara Büyük Millet Meclisinin ka
bul etmiş olduğu kanunumuza muti olduklarını, ica-
beden makama müracaat ediyorlar. Emriniz nedir 
buna karşı diyorlar. O makam da cevaben ben An
kara'dan keyfiyeti soracağım diyor ve bu suretle ce
vap alıyor. Rica ederim bir az da diğer mesailde ol
duğu kutsi bir mahiyet izafe ettiğimiz bu kanun hak
kında daha fazla azimkar olalım. Efendiler benim ka-
naatıma göre Ali Şükrü Efendinin buyurduklarına 
nazaran bütün insaniyetin ötedenberi bir gayer hayal 
olan takip ettikleri bu kutsi kanunun insanî faydalan 
teşrih edilmelidir. Daha doğrusu anlaşmak şartiyle 
biz bu kanunu İstanbul'da bilâ müşkülât tatbika im
kân bulabiliriz. Bir mezahimin çıkması ihtimalini ben 
görmüyorum. Eğer bu ana kadar bu kanunu tatbik 
edeceğim zihniyeti istimal edilip de buna karşı ha
ricî bir takım mevani ihdas edildi ise lütfen gelsin
ler, burada izahat etsinler. Ancak bu hususta fikir* 
ler, notalar vesaire teati olunduysa bunların kudreti, 
kuvveti anlaşılmak için behemehal Meclise gelip okun
ması lâzımdır. Efendiler kanunlarımızdan fedakârlık 
yapmayı kabul etmeyelim. Bilhassa bu kutsî rükne 

dokunmayalım. Sonra bu rükün çok fena tesirler ya
par. (Hiç dokunmayız sesleri) Ben Büyük Millet Mec
lisinin itimadına mazhar olan muhterem Heyeti Veki-
lemizi daha kuvvetli kudretli görmek isterim. Bu kud
ret kuvvetini azamî surette istifade ettikten sonra 
eğer hakiki müdafaaya maruz kahrsa o vakit gelsinler 
dertlerini dinleriz. Aksi halde ben mazurum. (Hepi
miz sesleri) 

HASİP BEY (Maraş) — Efendim; bendeniz bir 
şey hatırlatmak istiyorum. O da İstanbul'da bir mart
tan itibaren tatbik edilmemesi hakkında Heyeti Ve
kile bir talimat vermiştir. O talimat gazetede intişar 
etmesiyle beraber rüfekamızdan Abdülkadir Kemali 
Beyle Nafiz Bey Heyeti Vekile aleyhinde bir istihzah 
takriri verdi, O istihzahda aynı benim maksadı takip 
ederek böyle bir kararnamenin istihsalini istiyorlar ve 
bendeniz de şunu anlıyorum. İstihzahda Meclisi Âli
niz herhalde böyle bir şey yapmadığını bildiğinden 
dolayı şimdiden istihzahı resmiyeye girmeksizin bir 
kararname ile kendi kendilerini kurtarmak veyahut 
başka bir manevra yapmak için böyle bir şey teklif 
ediyorlar. İstihzah meselesinde konuşuruz kendileriy
le bu böyledir Hasan Bey rica ederim kararname neş
rinden evvel gelse idiniz o vakit doğru olabilirdi. Yal
nız bir noktayı tavzih için söz aldım. Men'i Müski
rat Kanunu 1336 senesinde Men'i Müskirat 
Kanunu kabul edildikten sonra o vakit talimatna
me yapmıştır. Memlekete ispirto ne -suretle girer? 
Mevzubahis ettiniz nizamnamede. Onun gayrı talimat
name yapılmamıştır. İstanbul gazeteleri o talimatı, o 
nizamnameyi neşrettiler. Yoksa Heyeti Vekile yeni
den bir nizamname mi yaptı? İstanbul'a gönderildi ve 
bunu tatbik edin dedi. Onun üzerine istihzah verildi. 
İstihzahı hafifletmek için bu kararı aldılar. Çok rica 
ederim, hiç de böyle değildir. Yekdiğerimizden şüphe
lenmeye, vesvese etmeye de lüzum yoktur. O nizamna
menin tarihine bakınız 1336'dır. Men'i Müskirat Ka
nununun neşrinden sonra Ankara'da Hâkimiyeti Mil
liye Gazetesiyle de neşredilmiş, üç seneden beri ge
rek zatı âlilerinin ve gerek bütün rüfekanın malûma
tı tahtında olan nizamnamedir. Binaenaleyh Men'i 
Müskirat Kanununun tatbiki mümkündür veya değil
dir. Arkadaşlar Men'i Müskirat Kanununun tatbikına 
memur olan daireler bugün için işgal mevcut ol
dukça imkânı tatbiki bulamıyoruz diyorlar. Takdir 
Heyeti Celilenizindir. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Eğer Men'i Müskirat Kanunu işgal devam 
ettiği müddetçe veyahut işgal bertaraf oluncaya ka
dar teklifin tehirini tensip buyurduğunuz takdirde o 
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vakit resim meselesini bendeniz mevzubahis edeceğini. 
Ve şimdiden tensip ederseniz bittabiî iki buçuk üç 
milyonluk bir iradı bırakamayız. Bir taraftan kanun 
tatbik edilmesin, diğer taraftan da resim alınmasın, 
bu doğru değildir. Kanunun tatbikini işgal devam et
tiği müddetçe tehir edersek o vakit açıktan açığa re
sim alırız. Tatbik edelim dersek edemeyiz efendiler. 
Efendim ecnebiler içsinler, kendileri içsinler, bunları 
bizim ahaliye içirmeyelim buyurdular : Efendiler müs
kirat fabrikalarda yapılır; üç dört fabrika vardır. 
Bunların iki üçü ecnebidir. 

ATIF BEY (Bayazit) — Yunanlı... 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Beyefendi, 
Yunanlı, Almanyalı, bilmem Fransız, Belçikalı gelir 
burada söylersiniz. Bomonti fabrikası bir kere ki
mindir? Bir kere ecnebi fabrikalarını kapatmak var
dır. Onlarla alâkadardır. Sonra onlar namına gele
cek emval ve eşyayı, yani müskiratı gümrükten ithal 
edip etmemek var. Onlar namına geldiği için güm
rüklerden geçmesine mani olmayalım denilebilir. O 
halde demek Müskirat Kanunu ihmal değil imal etmiş 
olacağız. Bize hiç göstermeyecekler ve cebren götüre
cekler. Nasıl ki : Gıdalarını bütün eşya ve levazımı
nı nasıl bir muamelei rüsumiye yaptırmaksızın doğ
rudan doğruya askerî emtiası diye kendi vesaitleriy-
le kendi depolarına götürüyorlarsa bunları da aynı 
suretle kendi depolarına götüreceklerdir. Bunun mem
lekete tevzii o vakit bir muamelei dahiliyedir. Bugün 
işgali resmen sulhe kadar tanıdığımız halde ve yakın 
zamana kadar fiilen ve tamamen İstanbul zabıtasına 
müessir olduklarını nazarı dikkate alırsak Men'i Müs
kirat Kanununun İstanbul dahilinde dahi tamamı 
tatbik olunup olunamayacağını ufak bir mülahaza 
ile hallederiz. 

İşgal kuvvetleri memleketin bir tarafına ayrılmış 
bir askerdir. Bunları lüzumu kadar kendileri geçirir
ler. Bunların miktarını tecrit ederiz. Hal ve vaziyet 
böyle değildir efendiler; memleketin muhtelif aksa
mına yayılmış hatta zabıtaları vardır. Hatta son za
manlarda bizim muvaffakiyetimiz onları bizim aha
limize, müslüman ahaliye karşı olan müdahalesini 
men etmek muvaffakiyetimizin derecesi budur. Yani 
bütün şehirden onların zabıtasını bertaraf etmiş de
ğiliz. Binaenaleyh İstanbul gayrı tabiî bir vaziyet
tedir. 

Efendiler; bazı arkadaşlarımız Heyeti Vekilenin ce
saretinden, cesareti medeniyesinin daha fazla olması 
temennisinde bulundular. Zan ederim ki : Arkadaş
lar şu üç senedir arkadaşlarınızı burada yakından 

tanırsınız. Herhalde cesareti medeniyede hiç bir nok
san bırakmadığımıza siz de kailsiniz. Binaenaleyh bir 
memleket tasavvur edersiniz ki o memleket muhtelif 
üç devlet işgali altında ve o memlekette mevkii mer'i-
yete vaz ettiğiniz kanunların ekserisine muhalefet et
mek istedikleri halde kemali şiddet ve metanetle her 
ne pahasına olursa olsun kanunlarımızı tatbik edece
ğiz. Azim ve şiddet karşısında ecnebilere biz hem 
sulh akdedilmediği bir halde temettü vergisi tarh 
ettik ve tahsil ettik. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bravo iyi... 
HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Emlâk vergi

lerini, tahsili emval kanunlarını tamamen icra etmek 
suretiyle tatbik ediyoruz. (Bravo sesleri) Fakat efen
diler tatbikatın da bir derecesi vardır. İşi getirip geti
rip de kopacak yerde kopartmayalım. Muvakkat bir 
şeydir. Eğer Men'i Müskirat Kanununu her ne pa
hasına olursa olsun tatbik edelim dersek korkarım ki 
bize pahalıya mal olmasın. (Gürültüler) 

BASRİ BEY (Karesi) — Niye diğerleri pahalıya 
mal olmuyor? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Ve şunu 
da arz edeyim ki : Men'i Müskirat Kanununu ben
deniz resim itibariyle bu meseleyi arz ve izah et
tim. Yoksa doğrudan doğruya Men'i Müskirat Ka
nununun icrasına memur olan arkadaşlarım bunun 
imkânı tatbiki olmadığını ve Adnan Beyin müteaddit 
telgraflarını ve mümesillerin notalarını ve canım hiç 
olmazsa bunu sulhe kadar olsun tehir edelim yolun
daki müracaatları, bunun için bir mesele ihdas et
memek yolundaki mülahazata mebni bu kararnameyi 
tanzim edip Meclisinize sevk etmeye mecbur olduk 
ve hatta şerefi millîden bir şey nakisedar etmemek 
için bunun kanun şeklinde tadil mahiyetinde çıkarıl
mamasını da rica ettim. Bir icraî karar ile yalnız İs
tanbul'a mahsus olmak üzere sulha kadar icrasının 
tehirini tensip ederseniz o vakit istihlâk meselesi mev
zubahis olur. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Bugün Martın 24'ü. 
Biri değil, bu yirmi dört gün zarfında bunu tehir 
edin diye oraya talimat verildi mi verilmedi mi? Bu 
yirmi dördüne kadar ne yaptılar acaba? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Beyefendi
ler; bu ayın birinci günü merasim günüdür Bugün 
içtima Meclisin bu seneki üçüncü içtimaidir Meclis 
mevcut değildi, üç günden beri makamı Riyaseti iş
gal eden zevatın- malûmudur. Heyeti Vekile bir an 
evvel bu meseleyi Heyeti Celilenize arz için her gün 
burada bulunuyor. Meclis açık değildi ki Meclise 
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arz edebilelim. Biz bunun tatbikında ısrar taraftan 
idik. Fakat oradan aldığımız malûmat ve bize verdiği 
fikir ve kanaat bunun tatbikinde azmî müşkülâta ma
ruz kalacağımızı bir kaç ay istanbul'da nasıl ki şim
dilik şekli hazır. İstanbul Teşrinisanide idarei milli-
yeye intikal etti. Şubat nihayetine kadar şekli hazırı 
muhafaza ediyoruz. Meclisi Âli bir maddei kanuni
ye kabul' etti. 28'ne kadar da aynen o şekil mahfuz 
kaldı. Bugün Mart birden itibaren bugün kavanini-
mizi tatbik ediyoruz. Yalnız işgal bertaraf oluncaya 
kadar bu lüzum ve zarureti hissettik. Fakat Martın 
birjnden bugüne kadar ne oldu, ne olacak hiç bir şey 
yapılmadı duruyor. Olacak bir şey yok. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Bir talimatname veril
di mi? Verilmedi mi? Burayı öğrenmek istiyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Hayır ve
rilmedi. Fakat tabiaten şey edildi. 

ALİ RIZA EFENDİ (Batum) — Vekil Beyefendi 
buyurdular ki : Emtiayı askeriyeden gümrük alınmı
yor, rüsumu farzı muhal olarak mevzubahis olduğu 
vakitte acaba yine ecnebiler onu rüsum diye getirir
lerse o mutasavver olan rüsumu nereden cibayet 
edeceklerdir? Bendeniz diyorum ki : Asıl batıl olunca 
kanunu ilâhi ve beşeriyetle onun fer'i de batıl olur. 
Hiç tasavvur edilemez. Nasıl tahsil edebileceksiniz? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim; 
işgal kuvvetleri namına gelen emval ve eşyadan resim 
alınmıyor demedim. Alınamıyor dedim. Biz kayıt 
ediyoruz onlar vermiyorlar. Cebren götürüyorlar. 
Çünkü ordu yok ki İstanbul'dan onları atalım dışa
rıya : Onları atmak için ordu lâzımdır. Ordu ile İs
tanbul'a girmek lâzımdır. Fakat bir yeni mesele, ha
dis olmuş bir mesele değildir. Bu zaten İstanbul'da 
işgal kuvvetleri bulunduğunu zamanda bile m i nel ka
dim resmini vererek kendi namına da gelse tüccar 
namına da gelse alelusul resmini vererek geçirilen 
bir şeydir. Hadis değildir ki bunun için resim me
selesi mevzubahis olsun. Kadim bir resmin temadisi-
dir. 

ATIF BEY (Bayazıt) — Arkadaşlarım bu husus
ta bir çok nikatı söylediler. Bir kaç şeyi de ben ten
vir etmek istiyorum. Bir defa Karesi Mebusu ... Ka
resi Mebusu Hasan Basri Bey söylediği gibi ve İs
tanbul'dan gelen bir arkadaşımızın dediği gibi Mart 
iptidasında bütün meyhaneler ve birahaneler tamamiy-
le kapanmış ve emre intizar • etmişler. Hatta bu iki 
gün devam etmiş. En nihayet bakmışlar ki bir ta
raftan bir şey yoktur. Yine devam etmeye başlamış
lar. Binaenaleyh kanunun tatbikinde; ecnebiler kati
yen müdahalede bulunmazlar. Bu defa Çanakkale'de 

bir hafta kadar bulunduğum vakit orası da İngiliz
lerin işgali altında bulunuyordu. Orada bir taraftan 
hükümetimiz icrayı faaliyet ediyor, diğer taraftan da 
İngilizler işgal ediyor. Bu Men'' Müskirat Kanunu 
orada bihakkın tatbik olunduktan maada İngilizler
den de bu hususta muavenet görülüyor. Hatta kendi 
efradı ahalimizden birisinin sattığını görecek olursa 
onların hakkında da lâzım gelen muameleyi yaptırı
yor. Bu hususta iki kişiyi de hapsetmiştir. 

SABRİ BEY (Kastamonu) — Çünkü kendisi sa
tıyor. 

ATIF BEY (Devamla) — Hayır efendim hayır... 
Onu da arz edeceğim. Diğer bir birahane açmıştır. 
O birahanede bir nefere iki şişeden fazla sattırmıyor, 
verdirmiyor. İkincisi bizim memleketimizde katiyen 
ecnebilerin içtiği içkiler içilmez. Bizde yalnız rakı 
içilir. Bizde en ziyade revaç bulan rakıdır. Meyhane
lerde satılacak olan ecnebilerin içtiği viskidir. (Alış
mışlar sesleri) arz edeceğim. Sonra bunu men etmeye 
hiç bir vakitte İngilizlerin taarruzuna maruz kalma
yacağız. Ancak burada olacak şey Yunanlılar hak
kında şiddetli icraat yapmaktır. İngilizler Yunanlılar 
üzerinde tesirat yapacaklardır. Fazlaca islâm kabiliye
tinde bulunan Yunanlılardır. Meyhanelerin hepsi tet
kik edilecek olursa Rumların olduğu anlaşılır. Bütün 
meyhaneleri tetkik edecek olursak yüzde doksanı 
Rumlarındır. Fakat tabiiyetimizde bulunan Rumlar-
dır. Sonra imalathanelere gelecek bir bira fabrikasın
dan maada heyeti umumiyesi doğrudan doğruya Türk 
tabiiyetini haiz bulunan insanlarındır. Binaenaleyh bu 
kanunumuzu tatbikten başka yapacak bir hareketimiz 
yoktur. Ona göre karar verelim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Efendim Maliye Vekili Beyefendi 
izah buyurdular. Yalnız arkadaşımız buyurdu ki Ça
nakkale'deki ingilizlerin kanunun tatbikına muavenet 
ediyorlar. Bunu müşahedelerine istinaden söylediler. 
ingilizler kendilerine mahsus meyhaneler açar, onun 
için mesele kalmaz vesaire buyurdular. Efendiler İn
gilizler meyhane açar. Seninkileri de... 

ATIF BEY (Bayazıt) — Açmamıştır. Yalnız bir 
yerde birahane açmıştır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun ben de onu söylüyorum. Bir yerde bir bi
rahane açar, diğerlerinin de kapat'tırılmasını ister. Fa
kat o birahane de rakı da satar, konyak da satar. 
Sonra tekmil Çanakkale sarfiyatını kendisi ifa etmiş 
olur. 

ATIF BEY (Devamla) — İşte oraya iyi bir zabıta 
kâfidir. 
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DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Efendim, | 
meseleyi teferruatına kadar düşürmek doğru değil- I 
dir. Açar, açmaz, satar, satmaz. Bunlar bir takım te- I 
ferruata taalluk eden şe;. dir. Ben zannediyorum ki 
bu meselede yine fikir çarpışıyor. O zaman da Men'i 
Müskirat Kanunu mevkii münakaşada olduğu za- I 
manda kabili tatbiktir. Kabili tatbik değildir. Diye bir I 
çarpışma husule gelmişti. Çünkü bir kaç fazla rey ile 
bu kanun kabul edilmişti. Binaenaleyh yine o efkâr 
çarpışıyor ve bu taraftarlar zaman geçtikçe çarpışmak 
için kendilerinde cür'et ve cesaret bulmuşlardır. Çün- I 
kü iki üç seneden beri tatbik sahasında âdeta gevşe
miştir. Hatta kalkmış gibidir. Binaenaleyh bana öyle I 
bir fikir gelmiştir ki eski taraftarları bunun yeniden 
meydana atılacağına kani olmuştur. (Handeler) Bu I 
sevkülceyş planlarının «Bu taraftarları» olanlarının I 
ekserisi Heyeti VCkileye girmiş olan arkadaşlarımız
dır. (Alkışlar) Rauf Beyefendinin bulunmadığı za- I 
manlarda, Ankara'da bu Men'i Müskirat Kanunu I 
mevzubahis olmuştu. O vakitki reyler yoklanırsa bu- I 
günkü Heyeti Vekiledeki adetlerinin epeyce olduğu I 
anlaşılır ki kasdetmek istediğim de budur. (Handeler) I 
Binaenaleyh o zevat hiç şüphesiz ki prensiplerine cid- I 
den sadıktırlar, kanaatlarını muhafaza ediyorlar. Bu- I 
nunla beraber prensip sahipleri şayanı şükrandır. Öte- I 
denberi bu sevkülceyş planlarını gayet muntazam ta- I 
kip edegelm'işlerdir. Üç seneden beri zaman, zaman I 
tefsirler oluyor, sarhoşluğa ait olan hal buna ait de- I 
ğildir. Yok biranın mevzubahis olmaması lâzımdır, I 
yarım okkadan fazlasının cezası vardır. Üzerinde yüz I 
dirhem götürürse cezası yoktur gibi şeyler mahkeme- I 
lere kadar aksetmiştir. Hâlâ gidiyor. I 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hürriyeti I 
şahsiye kanunu da öyle olacaktır. i 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Bina
enaleyh neticeyi arz etmek isterim ki bunun tekrar I 
bizim önümüze vaz'ı lâzım değildir ve hatta müski- I 
rat resmi alalım diyenlerin bunu mütehayyirane bir 1 
surette ortaya atması kadar bir fena şey olamaz. Bu I 
hadisatın ilkaatı, ilcaatıdır. Bizim de zayıf göründü- I 
ğümüz icrasızlığa karşı daima sükûtu muhafaza edişi- I 
miz bu neticeyi meydana getirmiştir. Binaenaleyh ne- I 
ticeye geliyorum. Men'i Müskirat Kanunu İstanbul'da I 
kabili tatbik midir, değil midir? Tatbik edilmeli mi- I 
dir, edilmemeli midir? Hakikaten ilk zamanlarda dü- I 
şünüldüğü gibi düşünürsek tamamen kabili tatbik bir I 
hal alır. Evvelce de bendenizin müdafaa ettiğim za- I 
mandaki arz ettiğim gibi bu kanun kabili tatbik de
ğildir demek doğru değildir. Bir memlekette tatbik j 
olunacak kanunlar, o memleket ahalisinin ahlâkına, j 

adatma, emzicesine, anasırına o ırkın bir çok şeyle
rine taalluk eder. Bir de bu kanunların vesaiti tat-
bikiyesi aranır. Memleketimiz müslüman memleketi
dir ve öteden beri işrete inhimak göstermez. Bu nok
tadan kabili tatbiktir. Fakat bunun vesaiti tatbikiyesi 
olan memurin zümresinin ekserisi işrete münhemik 
bulunması itibariyle tatbik ciheti noksan olacaktır. 
Binaenaleyh kabiliyeti tatbikiyesi de noksan olacak
tır. Şu halde bu kanun ne temasen kabili tatbiktir 
ve ne de gayrı kabili tatbiktir. Bugün bu kanunun 
İstanbul'da kabiliyeti tatbikiyesine noksaniyet iras 
eden bir nokta vardır ki o da : Ecnebi işgal kuvveti
nin orada bulunmasıdır. Yani hükümetin orada tama
men hükümran olmamasıdır. Bu hakikaten calibi dik
kat bir keyfiyettir. Hükümetin bundan başka - Basri 
Bey biraderimizin dediği gibi - tatbik olunmayan ka
nunlar hangileridir? Bu kanunların hepsini tatbik ede
biliyor mu? Tatbik etmiyorsa İstanbul'un inzibatını 
kısmen olsun eline geçirebilmek için ecnebi tebaasını 
tevkif edememek şeyini imzası altında, sözü altında 
tasdik etmek mevkii elimine düşer. Refet Paşa zabıta
yı eline alabilmek için, nihayet buna söz vermeye mec
bur olmuştur ki cürüm dahi işlemiş olsalar ben on
ların tebaasını hatbehat tevkif edemem demiştir. Bi
naenaleyh bu kadar fedakârlığı tek bir muvaffakiyet 
uğruna, yani kısmen zabıtayı kuvvetli bulundurmak 
için yapmışlardır. Zabıtayı kısmen orada idame ettir
mek de muvaffakiyettir, zaferdir. Bunu temin ede-
bilmelc için, kısmen bu fedakârlığı göze aldı. İdarei 
hükümeti kısmen tatbik edebilmek için mutlak olan 
bu kanunun da orada tatbik için de fedakârlığı hü
kümet kabul ederse muzır mıdır ve bu arz ettiğim 
keyfiyetten daha ağır mıdır? Bunun karşısında siz 
diyebilirsiniz ki onun yapılmış olduğu mesele batıla 
makes olamaz, filan... Binaenaleyh o ciheti mevzuba 
his etmiyorum. Vekil Beyefendinin bu kanunu tatbik 
ediyorum, demesinin mukabilinde arz ediyorum : 
Hakikaten cür'et ve cesareti medeniyeleri şayanı si
tayiş dereceyi bulmuştur. Bundan dolayıdır böyle ba-
zan verdikleri sert emirleri de infaz edememek dere
cesine kadar cür'etleri artmıştır, cesareti medenileri 
izhar etmişlerdir. Fabrikanızı mutlaka kapalın demiş
lerdir. Fakat kapatmamışlardır. Vrırge^rnişlerdir, filar 
(Handeler) bazı hakikaten iııraz ellemedikleri nukat 
dahi vardır. Onun için cesareti, medeniyeleri tama 
men yoktur diyen ar'kadu^hurmz tamamen dogrı: 
söylememişlerdir. (Handeie ; 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Müsaadeleriyle bir noktanın tashihini rica 
edeceğim. 
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DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Ben söy
leyeyim de ondan sonra efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Fabrikala
rın kapanması emrolutffdu da kapatmadı ve sonra 
Men'i Müskirat Kanununa Maliye Vekili memur de
ğildir Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Bende
niz Maliye Vekilinden bahsederken burada sizin cür'et 
ve cesareti medeniye kelimesine cevap vermiş oldum 
ve aynı zamanda buna cevap verirken hükümetin ha
kikaten taşan cür'et ve cesareti medeniyesinin mem
lekete pek de iyi netice vermediğini kısaca izah et
mek isterim ve dinleyiniz ki Martın on sekizine ka
dar hükümetin bilcümle kavanine tebaiyet etmeyenler 
ve kendilerini tescil etmeyen şirketleri kapatınız ve 
mahkemeye sevk ediniz demişti. Daha Martın on ye
dinci günü bendeniz İstanbul'da idim. Daha bu em
rin geri alınıp alınmayacağına dair oradaki mümesi-
linizin malûmatı yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bu cihetine 
yegâne ciheti taalluku var. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Devamla) — Arz 
edeceğim efendim; kapatamaz dediğim şeyler bunlar
dır ve kapatamadınız. Yani emir verirken arz etmek, 
şey etmek kâfi değil. Bugün farz ediniz ki elektrik 
şirketleri, Tünel şirketi, telefon şirketi, nakliyat şir
ketleri Martın on sekizinde kapattınız diyecek mi idi
niz? Evet hükümet emir vermek itibariyle emrini in
faz etmek lâzımdır. Fakat hükümet böyle bütün eşya 
yolunu muattal ve mefluç bir halde her şeyden mah
rum elektrikten, tramvaydan ve her şeyden mahrum 
bir şekle getirebilecek mi idiniz? Ecnebi işgali sizin 
bu şeyinize cevaz veremek mi idi? Anlamak ve arz 
ettiğim şey budur. Cür'et ve cesaretinizde musirsi
niz demiştim. Evet efendim Men'i Müskirat Kanunu
nun tatbikinde bir çok ecnebi şirketlerini ne dere
ceye kadar bu vadiye getirebileceklerini Maliye Ve
kili Beyefendi söylediler. Bendeniz bir tanesini misal 
olarak arz edeceğim. Bütün Türkiye kanunlarına 
mutavaat etmek şartiyle kendilerinin tescilini Bomonti 
bira fabrikası kabul etmiş ve müracaat etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ka
nunlarını tamamen kabul ederim; demek Men'i Müs
kirat Kanununu kabul ederim demektir. İstisnaî kayıt 
etmemiştir. Bu şartla tesciline dair şey'i getirmiş Ad
nan Beye vermiştir. Bomonti şubesinin bugün bu 
şey'i vardır. Demek ki biz daha tatbikatta tereddüt ve 
hatta tatbik edemeyeceğimiz ve tevehhüm ettiğimiz bir 
zamanda bir müskirat fabrikası Türkiye kanunlarını 

tanır ve dinler olduğunu kendi imzası tahtında kabul 
etmiş ve müracaat etmiştir. Meseleyi tamamen kav
ramadan tahkik ve takip etmeden lâzım geldiği kadar 
tetkikat yapmadan biz tereddüt ediyoruz, korkuyo
ruz. İhtimal ki ben faraza Men'i Müskirat Kanununun 
aleyhtarı olsa idim ve İstanbul'da da bir mümessili
niz olsa idim. Benden sorsa idiniz benim yapacağım 
iş gayrikanunîdir, demek olacaktı. Gayri kabili tat
biktir, diye cevaptır. Doğrudan doğruya kabili tatbik 
değildir derim. Çünkü taraftar olmayan bir adamım. 
Binaenaleyh İstanbul'dan alacağınız vesikalar da şa
yanı nazardır. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Buz gibi içki durur
ken biz Men'i Müskirat Kanununu tatbik ettiğimiz 
esnada Antalya'da İtalyanlar vardı ve kuvvayı işga-
liyeleri oldukça mühim idi. Sonraki zayıf dereceye 
gelmemişlerdi. Bunlar hükümetten rica ettiler. Biz 
bir tek birahane açacağız ve oraya yalnız İtalyanlar 
gidecek ve hakikaten daireleri, asekrleri olduğu için 
İtalya'dan ve sair adalardan getirecekleri şarapları 
dahi mevki kumandanları sırf askere şarap gelecektir 
diye bir hafta evvelinden gümrük dairesine tezkere 
yazar. Gümrük dairesi, tezkere ile gelen şarap ara
sındaki münasebeti tetkik eder ve tamam olduğunu 
görür ve yalnız İtalya kumandanına şarapları teslim 
ederlerdi. Bu kadar müraatkâr idiler. Hatta Türklere 
karşı Rodos'taki müslümanları müskirattan men et
tiler. Belki cemile olmak için Rodos'taki müslüman
ları ve hattâ alenî işretten men ettiler. Belki İstan
bul'da da bu 31'bi cemilelere yardımlara mazhar ol
mak ihtimali vardır. Nihayet Antalya'da yaptığınız 
kadar İstanbul'da Türk tebaası hakkında tatbik ede
bilirsiniz ve bugün tatbikata geçmeye başlayabilirsi
niz ve sizi bu hususta kimse men etmez. Binaenaleyh 
kanunlarımızın tatbikinde azimkar olmalıyız. Türk in
kılâbının böyle sümmettedarik vaziyetin hâsıl olmuş 
şekillerinden ibaret olduğu akideleri mahsulü oldu
ğunu ilân etmek lâzımdır. Çünkü Men'i Müskirat Ka
nunu yeni Türk inkılâbı ve mücadelesiyle beraber 
doğmuştur ve mücadelenin mahsulüdür. Tapu nizam
namesi değildir. Temettü kanunu değildir. Men'i Müs
kirat Kanunudur. Bu mücadelenin unsurudur, üssü-
lerasıdır. Bizimle sulh akdetmek isteyen devletler ki 
siz bizden bu kadar çok şeyler istiyorsunuz ve bizce 
şüphelidir. Sizin vaziyeti düveliyeniz icabatı olarak 
bir keyfiyettir, diye birçok şeyler takmak istedikleri 
bir zamanda biz de hakikaten böyle daha sulhun anah
tarına yapıştığımız- bir sırada böyle akidemizden olan 
şeylerimizden rücu eder vaziyette göründüğümüz za
man bittabi bütün icabat bizden bu tarzı idarenin yı-
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kılmak üzere olduğuna karar vermiş, bizim yaptığı
mız şeyler kendi elimizle ihzar ettiğimiz şeylerdir. 
Nihayet kendi şahsım hesabıma arz ediyorum, bu 
gidiş yani hiç olmazsa Men'i Müskirat Kanununun 
tatbikini arzu etmezseniz bile bari resim alalım. Filan 
hululü meslihane usule. Malum ya bu suretle ıztırar 
karşısında kabul ettiğimiz bir çok şeyler vardır. Za
manı geldi burada istemediğiniz kanunları kabul et
tiniz. Çünkü paraya ihtiyacınız vardı. Nitekim geçen 
gün burada paraya tamah eder gibi bir kanun yaptı
nız ve hükümet içinden sıyrılmak için çalışmaktadır. 
(fstok kanunu sesleri) Meşhur istok kanunudur. Ha-

taalut bir meseledir. Bundan para çıkarabileceğini Ma
liye Vekilinin hususî olarak söylediği şeyleri İstan
bul'a kadar aksetmiştir. Belki bundan bir milyon lira 
almak ümidi vardı. Fakat alamayacaksınız. Böyle 
yalnız beş on kuruş para almak için devletin hakiki 
membalarını baltalamak doğru değildir. Bütün İstan
bul mahafili ecnebiyesj hükümetin aleyhinde şiddetli 
bir surette propaganda yaptılar. Gelin Türkiye kanun
larına bilâ kaydü şart tabi olun diyorlar. Biz nasıl 
olalım. 

İşte dün elde mevcut bulunan unlara dört misli 
zam ettiler. Fakat ondan sonra dört seneden beri İs
tanbul'a ithal olunan mallara ait vergi kanunları bil
mem neye muhaliftir diye Büyük Millet Meclisinin 
yeniden bir kanun çıkarmayacağı nereden bellidir, 
diyorlar ve müthiş raporlarla Avrupa efkârı umumi-
yesini dolduruyorlar. Rica ederim efendiler bir un 
kanuniyle bir milyon lira, iki milyon lira kazanaca
ğız diye memleketin sulh akdetmek üzere olduğu şu 
sırada bahusus sulh ahitnamesinden mevaddh iktisa
diye ayırmak için çalıştığımız zaman ecnebilerin elle
rine demetler dolusu vesaik vermek muvafık mıdır?.. 
Onun için böyle para meselesinden korkulur. İstan
bul'da müskirat resmi bir iki lira para getirir diye 
korkarım, yarın yumuşarız da asıl kanunu da elden 
kaçırırız. Aman men'i müskirat taraftarı olan arka
daşlar - sakın bu tarafa yanaşmasınlar. (Bravo sada-
lan. alkışlar) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) - - Arkadaşımız Mazhar Bey pek kıymetli be
yanatlarına başlarken bu sevkülceyş tasvir buyurdu
lar.. Ve Hükümetin bu kanunu sevk etmesini; Men'i 
Müskirat Kanununun ilgasına mukaddeme olarak farz 
ve telâkki buyurdular.. Ve benim bu hususta müte-
lâşı olduğumu görünce dediler ki : Rauf Bey bu ka
nun kabul edildiği zaman reyini vermiş veyahut aley
hinde bulunmuş değildir. Mesele benim bu kanunun 

leh veya aleyhinde rey vermekliğim de değildir. Ben 
Müskirat Kanununun lehindeyim, veyahut aleyh'in-
deyim; bugün bunu konuşmayacağım. İstanbul'daki 
hükümet bazı arkadaşlarıma göre kötürüm, bazı ar
kadaşlarıma göre faal.. Halbuki bence hepimiz bit 
teknenin adamıyız. Hepimiz iyi memurlarız. Bu tek
lif oradaki memurlarımızın, hükümet vesaitinin bize 
verdiği malumata ve bizim de muhakeme ettiğimiz 
şeklin hulasasına göre Heyeti Âliyenize vaziyeti iza-
han arz edilmiş bir tekliftir. Buna Mazhar Bey arka
daşımız itimat buyursunlar ve bu hususta Heyeti Âli-
yenizin de itimat buyurmasını ricaya mecburum ki 
Men'i Müskirat Kanununun ilgasına müteveccih 
olarak bu teklife imza koymuş değilim. Ben de teklif
te vazıülİmzayım ve teklifin mürevviçlerindenim. Fa
kat Men'i Müskirat Kanununun altına bomba sok
mak için mukaddeme olarak böyle bir teklif vermeyi 
düşünmedik. 

Bu teklif Men'i Müskirat Kanununun ilgası için 
mukaddemedir diye düşünmek doğru değildir. Bu 
tarzda bir muhakeme bendenizce doğru olamaz. Maz
har Bey arkadaşımız buyurdular ki: Meseleyi la-
yikiyle tetkik edemiyoruz... ve Bomonti fabrikasının 
istanbul mümessilliğimize verilmiş bir teklifi var
dır. Bu Fabrika Türkiye Büyük Millet Meclisinin tek 
mil kavaninini kabul etmek şartiyle ruhsat istemi
yor... Bundan malûmatımız vardır ve bu teklif hü-
kûmetimizdedir. Biz bu teklifi okuduktan sonra bu
nun tasdik edeceğiz de demedik, etmiyeceğiz de de
medik. Meclisi Âliniz ne ferman buyurursa onu ya
pacağız. Mazhar Beyefendi de bilirler ki Bomonti-
nin direktörü her halde mecnun bir adam değildir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tekmil kavaninine 
riayet edeceğim ve fabrikamı feshedeceğim diye mi 
o teklifi herif verdi? Hayır değil... Büyük Millet Mec
lisinin Tekmil kavaninine riayet edeceğim ama; ba
na müsaade veriniz diyor. Cesareti medeniye mese
lesine gelince: Cesareti medeniye hakkında Heyeti 
Vekıledeki arkadaşlarımla beraber tarzı telâkkimi tel-
hisen arz etmeğe çalışacağım; nikatı nazarımız, hü
kümetin ve devletin kavanini şaşırmadan ve heyeca
na gelmeden ve telaş göstermeden temenni tatbiki; 
cesareti medeniye telakki edenlerdeniz... Yoksa si
zin bize vermiş olduğunuz itimadı suiistimal ederek 
Battal Gazi gibi selli şeyf etmeğe taraftar değiliz. 
Böyle bir tarzı da cesareti medeniye olarak kabul et
miyoruz. Onun için bize itimat buyurdukça aklımı
zın erdiği mertebe kanunları nikatı nazarınızı ve tef
sirlerinizi en büyük kuvvet ve kudretimizle mevkii fii
le isal etmeğe çalışırız. Bu suretle vazifemizi hüs-
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nü ifaya çalıştığımızı zan ederiz. İşte şu şekli ha
rekete yeni moda ve yahut bir edebiyat tabiri ola
rak cesareti medeniye diyorlar. 

Doktor bey arkadaşımız çok hassas bir noktaya 
temas buyurdular; bilhassa kendilerine teşekkür ede
rim. 

Dediler ki: Para tatlı yüzlüdür ve bilirsiniz mem
leketleri ne belâlalara düşürür, hükümetler parasız iş 
göremezler... Çok iyi... 

Yine dediler ki: Bir ; istok kanunu yaptınız ve bu 
kanun ile ecnebileri hükümetimizin aleyhine teşvik 
ettiniz, işte hükümet para bulmak için kanun yapar. 
Fakat makûs netice verir ve o parayı alamıyacaksı-
nız efendiler dediler. Ve Mazhar Beyefendi o kanu
nun esnayı müzakeresinde burada olmadıkları için 
yükü alelusul hükümete yıktılar... Kendilerine bir çiz
gi çektiler... Fakat Mazhar Beyefendi hükümetin İs
tanbul rüsumu için teklif ettiği kanunda istok resmi 
için bir madde yok idi... 

HASAN FEHMİ BEY (MALÎYE VEKİLİ) (Gü
müşhane) — Bu istok resminin aleyhinde bulunmak 
için kürsiye çıktım, ayaklarınızı vurdunuz ve söz 
söyletmediniz ve mamafih ben bu resmin istoklara 
teşmilinin ne kadar mahzurlu olacağını bağıra bağı
ra söyledim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mazhar 
Beyin tenevvürü için faydalı olacağı cihetle söylerim 
ki: Bu istok kanunu, hükümetinizi çok müşkil hal
lere düşürmüştür ve bu buyurdukları şekilde hükü
mete bir sual teveccüh etmesin diye hükümet hem 
sebat etmiş ve hem de halline gitmiştir... İstok ka
nununu teklif eden bir arkadaşınızdır... Bir takrir ver
miştir. Bu hususta ve Meclisi Âliniz de kabul et-
mistir ve hükümet elîm bir vaziyete düşürmüştür. Fa
kat hükümetiniz yine böyle bir felakete sürüklen
mekle beraber bunu hazmetmiştir, iradenizi tatbika 
çalışıyor. Biz bu hali takdir edin demiyoruz. Fakat 
rica ederiz itham de etmeyiniz... İşte efendiler; biz 
gördüğümüzü arz ediyoruz. Mazhar Beyefendi bu
yurdular ki sebat edelim İsrar edelfim. tnkilabımızla 
yaşamış bir kanun vardır, bunda terahi göstermiyelim, 
inktilabımızla yürütelim... Arkadaşlar vallah benim 
ruhumun âşık olduğu hareket budur. Kıralım geçire
lim. Fakat ' akibetin mesaliyetini görerek karar veri
niz. Bana yalnız bir şahıs olarak yapar mısınız? Mil
let mesuliyetini, vazifeyi idrâk ederek yapmak ve 
karar vermek lâzımdır. Düşünerek karar verilmelidir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bendeniz üç dört 
sual soracağım. (Handeler) 
Rauf Bey - Buna istizhar ederler. 

- HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Bir sual soraca
ğım beyefendi. Müskirat kanunu bir Mart tarihinden 
itibaren tatbik edilecek idi. Edildi mi, edilmedi mi? 
Ne için edilmedi? Düveli itilafiye mümesilleri müda
hale mi etmiştir? Müdahale ettiler ise Heyeti Vekile 
beynelmilel ne teamülen, ne de ahden ihlâl edilme
miş ve şimdiye kadar tatbik edildiği gibi ve elyevm 
tatbik edilmekte olan bir kaidei düveliyeyi bizim için 
medan müdafaa olarak sormuşlar da onlar kabul 
etmemişler mi? Eğer bu nokta sorulmamış ise teveh-

I hümle yalnız bizim devletin aleyhinde beynelmilel bir 
I imtiyaz mahiyetini haiz bir senet teşkil edecek olan... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Sual bu 
mu?... 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Efendim so-
I racağım dedim, sordurmadınız... Değilse beynelmilel 
I tahtı emniyete alınıp ihlâl edilmemiş olan bir kaide-
I yi yalnız bizim devlet aleyhinde olarak böyle ihlâl 
I edecek bir kanun ile kaidei düveliyeyi aleyhimize bir 
I imtiyaz kayıt ettirmeği devletin lehine mi gördünüz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Şimdi 
I Hakkı Hami Beyefendiye bir noktayı bir hâtıra ola-
I rak arz ederim ki beynelmilel teahhüt altına alınmış 
I dünya için Men'i Müskirat Kanunu yoktur. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — O halde sua-
I lim anlaşılmadı. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Uzundur. 
I Onun için Pullu bir istida lâzımdır. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Efendim, İtal-
I ya devletinin Rodos'ta Men'i Müskirat Kanununun 
I tatbikatına kıyam etmesi, bize bir cemile olmak için 
I değil... Rodos adası için henüz bizim hukuk hüküm-
I ranîmizden feragat edildiğine dair bir senedi düvelî 
I bulunmadığından dolayı el'an orada Türkiye kanun-
I larının cari olması beynelmilel işgal kuvvetlen hak-
I kındaki kaideye tabi olması içindir. Doğru mudur? 
I Sormak istediğim mesele bu idi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hüsnü ni-
1 yetiniz hakikaten şayanı şükrandır. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Tekrar edi-
I yorum, rica ederim cevap veriniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İtalyan-
I lara bu kadar dürüst bir hareket bahşetmek bilmem 
I doğru mudur? Bilmiyoruz. Hakikaten bizim için öyle 
1 düşünülüyorsa ferahlı bir havadistir. Fakat hakikaten 
I böyle mi? bilmiyoruz. 
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Biliyorsunuz ki sene nihayetine kadar Müskirat 
Kanunu - esbabı avamih' sizce malûmdur - tatbik 
edilememiştir. Sene ihtidasından itibaren tatbik edil
mesi lâzım gelen bu kanunlardan Men'i Müskirat 
Kanunun>un tatbik ve ademi taıfbilki hakkın
daki mehazır ve fevatt tetkik edilip derhal Mec
lisi Âlinize arz edilmek zarureti katiyesini Heyeti Ve
kile gönmüştsür. Maruzatım budur. Endişe buyurma
yınız 'bir saniye sabrediniz. Meclisin tatilini nazarı 
dikkati âlinize arz ederim; karar verdiniz. Meclisi ta
til ettiniz. 'Hükümetiniz seyahata (başlayan arkadaş
larımızın teşrifleriyle gördü ve memnun oldu. içtimaa 
'bağladığımız gümden beri - Hasan Beyin söylediği 
giıbi - Heyeti Âliyenize arza bugün muvaffak olduk. 
İçtima başladığı andan itibaren efendiler, biz diyo
ruz ki tatbikatta şu mahzurlar vardır. Bu netayici 
alabilir. Buna mukabil ordularımız da vardır, millî 
küvetler imiz de vardır. Bazı arkadaşlarımız takdir 
buyuruyortar ki sonuna kadar sebat ederek bunu 
tatbik ettirmeliyiz. Bu bir nazariyedir. Yapın dersi
niz, biIâfüJtur taitbük ederiz. Bazı arkadaşlar da faide-
siyle mahzurunu karşılaştırmıştır. Bu ihmâl edilmek 
gerektir diyor. Bu fikir de vardır. Hangisi teferruk 
ederse irade diye telâkki ederek tatbik edeceğiz. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Rauf Beyefendi 
pekâlâ bilirler iki devletlerin verdiği muahede pro-
jesimde bizim Men'i Müskirat Kanununu da kabul 
ediyorlardı, öyle mi idi, değil mi idi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, 
devletlerin 'bize verdiği muahede projesinde bunu ka
bul meselesi mevzubahis olamaz. Biz kanunlarımızı 
tarbilkde müstakiliz diyoruz. Umuru dahiliyemize 
müdahale ertirmiyeceğiz diyoruz. Kapitülasyonları 
kaldırdık diyoruz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Anlatamadım. 
Bilhassa Men'i Müskirat Kanununu kabul ettiklerine 
dair bir kayıt vardı. Öyle değil mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hatırla
mıyorum. Öyle ıbir şey yok. 

ALI ŞÜ'KRY BEY (Devamla) — İtiraz edileceği
ni ne ıbi'liyorsunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hatırımdan 
kaçtı ise büyülk bir hata etmişim, çünki hadleri ve 
haklları değild-ir. Filan kanununuzu kalbul ederiz, fi
lanı etmeyiz diye... Doğrudan doğruya umuru dahili
yemize müdahaledir. 

ÂIİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rüsumatta da 
yapmışlardı 'bunu... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Gümrük 
tariflidir, ticaret muahedesi şeklindedir; tetkik bu
yu; maımışsınız. 

NAFİZ BEY (Canik) — Bendeniz Hakkı Hami 
Beyin sordukları birinci suali tekrar ederim. Maksat 
mutlaka hükümeti tahtiye etmek değildir. Tenkit ma
lumu âliniz hüsmıniyete matuftur. 

HÜSEYİN RAUF »BEY (Devamla) — Hiç şüphe 
yoktur... 

NAFİZ BEY (Devamla) — Öyle telâkki buyur
manızı istirham ederim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hiç şüphe 
yok efendim. 

NAFİZ BEY (Devamla) — Yani salbahtan beri 
efendimiz buyurdunuz ki. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Sabahtan 
beri değil. On dakika oldu, saat tutalım isterseniz. 
Meclisi Âlinin emirlerini, fermanlarını daima infaza 
memur buyurdunuz. Teşekkür ederiz. Fakat Meclisi 
Âlinin kararlarına, kanunlarına fiilen hürmöt etmek 
lâzımdır. Men' Müskirat Kanunu ve emsali kavanin 
bir marttan itibaren İstanbul'da tatbik edilecekti Ma
demki orada hükümetimiz vardır, memurlarımız var
dır. O muhitte bu kanunun tatbiki yalnız şimdi de-
ğ'l, bundan 'beş ay evvel de nazarı ıttılaı âlilerine arz 
edilmiştir. Acaiba marttan bir ay evvel bunu Mec-
liss getirip de bu kanun martın birinci günü tatbik 
•edilecekti. Bu mahzur mevcut olduğu halde bunun 
iç'n o güne kadar şöyle bir kanun isteriz diye talep 
etse idiler. Fiilen hürmet etmiş olmaz mı idü? Bu 
hareketi; yani on beş yirmi ve yirmi beş gün sonra 
bu kanunu getirip de Meclisin kanununa fiilen hür
met etmediğinizi Meclisi Âliye arz etmek midir? 

Müsaade buyurunuz bir kere şunu arz edeyim ki 
Meclisi Âlinin hikmeti vücudu, münakaşa ve tenkit 
ile hakikati 'izhardır. Biz nasıl olur da bizi tenkit edi
yorsunuz güvenelim, haddimiz mi? Estağfurullah, 
tenkit, irşat buyurursunuz. (Biz takip ve tatbik ederiz. 
Yalnız rica ederim satıyorsunuz, alıyorsunuz tarzında 
olmaz. Şimdi eferidim, 'buyurduğunuz doğrudur. Si
zin buyurduğunuz gibi de yapılabilir. Ve yapılmalı 
idi. Halbuki arikadaşlar, şıibat ayını ne müzakerele
riyle, ve neler ile geçirdiğimizi 'biliyoruz. Avans ka
nunu burada bir gün müzakere ettiğiniz, çok rica 
ederim, gözünüzün önünde bulundurunuz. 

NAFlZ ©EY (Devamla) — Ona Parlamento dale-
veresi derler.) 

RAUF BEY (Devamla) — -Bendeniz bu hayata 
yeni karıştım. Bu hayatı lütfen bana da öğretirsiniz, 
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istifade ©derim. Usta parlamenter değilim. Bildiğimi 
söylüyorum. Sizin nikatı nazarınızı anlamakla öğre
niyorum. Ve tatbika Çalışıyorum. Onun için şubat 
ayında yapamadık. Mart ayında yapamadığımızın se
bebini arz ediyorum. Bunu kabahat diye arz ediyor
sunuz, imkânını gösteriyoruz. Bu işi 'bu kadar yapa
bildik ve tehlike olmadan Heyeti Âliyettize arz edi
yoruz. Siz 'karar verirsiniz, yaparsınız. Dört gün son
ra tehirin esbabı zaruriye ve mücbiresini de arz et-
tük. Bunda bir suiniyet olmadığına da kanaat buyu
rursunuz. Şimdi bu esbabı ve ayarrtil nazarı tetkikten 
geçirildikten sonra kararınızı verirsiniz? Biz icra ede
riz. İcra edemediğimiz bir şekil ise kudretimizin, 
aklimizin fevkinde »ise ona da karar verirsiniz. Ten
kit çok maık'buldür. Çok istifade ediyoruz. Ama ma-
lâyutak olmasın. Bunu istirham ederiz. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında iki tak
rir vardır. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Efendim, müzakere
nin 'kifayeti reye konulmadı. Bendenizin usulü mü
zakere hakkında söz söylemek için buraya çıktım. 
Filhakika o suretle söz aldım. Fakat buraya çıkıp 
da reis bey müzakerenin kifayetini rey vaz edecek 
iken dedim ki kifayetinde aleyhinde söyliyeceğim. 
Çünki usulü müzakere hakkında söyliyeceğim şey 
bence mühim telâkki ediyorum. Cereyanı müzakere
den anlıyorum ki buradan bir karar çıkarma Men'i 
Müskirat Kanununun tatbiki lehine olacaktır. Fakat 
hükümetin de burada bir takım, esbabı mucibesine 
müstenit beyanatı var. Esbabı mucibeye nazaran bir 
takım beyanatı var. Yani anlıyorum ki hükümet bu 
'kamunun orada adam akıllı tatbiki için el altından 
ciddi surette teşebbüsatta bulunmamış. Çünki size 
izah ettikleri bir takım esbabtan öyle anlaşılıyor ki 
şunu yaptık, bu mukavemete maruz kaldık şurayı ya
kaladık, böyle bir şeye maruz kaldık demiyorlar. Bi
naenaleyh bu gün bir karar vermiyelim. Yani leh ve 
aleyhte bir karar vermiyelim. Hükümet bunu araş
tırsın, yoklasın. Bu suretle on on beş gün sonra Mec
lise gelsin. Onun için düşünmemiz lâzımdır ki hükü
metli ve Meclisi Âliyi müşkül vaziyete ilka etmemiş 
olalım. Çünki her hangi bir sebep zuhur edebilir. O 
zaman biz de kanunun tatbiki cihetini işittiğimiz liçin 
hiç şüphesiz tatbik edilmek istenecektir. Eğer on
larca kabul edilmiyecek olursa ilânı harp etmeniz lâ
zım gelir. Efendim ben Lâzistan ahalisinin vekili sı-
fatiyle üç kadeh rakı için ilânı harbe karar verecek
lerden değilim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında iki tak
rir var efendim. Reyi Âlinize vaz ediyorum. Müza

kerenin kifayetini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. (Müzakere kâfi görülmüştür) Efendim, elimiz
de beş takrir vardır. Rica ederim. Sükûneti beş da
kika daha muhafaza ediniz de okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Zaruretler bazan maıhzuratı 

mubah kılar. Heyeti Vek'ilece müttehaz kararın tas-
vibiyle celsei aleniyeye geçilmesini arz ve teklif ey
lerim efendim. 24.3.1339 

Dersim 
AbdüMıak Tevfik 

Riyaseti Celi leye 
Müzakere kâfidir. Mesele tavazzuh etmiştir. Şim

diye kadar her tarafta tatbik edilerek pek azim fay
dası görülen Men'i Müskirat Kanununun bir buçuk 
milyon halkı haiz bulunan İstanbul'umuzda da tat
biki Meclisim'izin vaz ve neşrettiği kanunların akıbe
tini göstermek için Heyeti Vekile teklifinin reddini 
teklif eyleriz. 

24.3.1339 
Lâzstan Kastamonu 

Mehmet Necati Hulusi 
K angın Canik 
Tabir Süleyman 
Siirt Batum 

Hacı Nuri Ali Rıza 
Niğde 

Mustafa Hulusi 
Riyaseti Celileye 

1. Müzakere kâfidir. 
2. Maliye Vekili Beyefendinin tekliflerinin red

dini rica ederiz. 
24.3.1339 

Burdur Karesi 
Mehmet Akif İbrahim 

Karesi Karalhisarısahip 
Basri İsmail Şükrü 
İzmit Denizli 

Abdullah Hasan 
Adana 

Möhmet 
Riyaseti Celileye 

Ecnebi işgalinden kurtuluncaya kadar İstanbul'da 
Men'i Müskirat Kanununun tatbikına imkân olma
dığına ve binaenaleyh hükümetin bu hususta icabı 
hale göre hareket eylemesi icabedeceği zaruretine 
Mealisin muttali olduğunun kaydiyle iktifa edilme-
i'ni teklif eylerim. 

Kastamonu Mebusu 
Besim 
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Riyaseti Celileye 
Men'i Müskirat Kanununun istanbul'da tatbik 

edilmemesi hakkımda Meclisi Âliden çıkacak her han
gi ıbir karar kanun mezkûru tadil şekil ve mahiye
tinde telâkki edileceğinden bu doğru değildir. Binaen
aleyh sulhun akdine değin istanbul'ca bu hususta 
İttihaz edilecek karar ve muamelede hükümeti ser
best bırakmak muvafıktır. 

24.3.1339 
Yozgat 

Süleyman Sırn 

REÎS — Efendim; elimizde beş takrir var. Bi
risi Heyeti Vekifenin teklifinin reddine dair, birisi 
(Heyeti Vekilenkı tekliifindn kabulü, diğer iki teklif de 
yani Kastamonu Mebusu Besim Beyle Süleyman Sırrı 
Beyin takrirleridir ki bunlar da Meclis bir karar ver
mesin, Hükümet yapsın mahiyetindedir. 

Şimdi ret takrirleri vardır. (Bunları takdimen reye 
koymak mecburiyetindeyim. Akif Bey ve rüfekası ile, 
Mehmet Necati Efendi ve rüfekasının teklifleri Heye
ti Vekile teklifinin reddine mütealliktir. Bu ret tek
lifini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... (Teklif 
'ret edilmiştir. Kanun tatbik olunacaktır. (Alkışlar) 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Eğer istanbul' 
da bu kanun tatbik edilirse ben insan değilim. 

REtS — Efendim, celsei hafiyelik başka iş kal
mamıştır. Celsei aleniyeye geçilmesini kabul edenler 
lütfen elerini kaldırsın... Celsei aleniyeye geçilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mesele tavazzuh etmiştir. Şim

diye kadar her tarafta tatbik edilerek pek azim fai-
desi görülen Men'i Müskirat Kanununun bir buçuk 
milyon halkı haiz bulunan istanbul'unuzda da tat
biki ile Meclisimizin vaz ve neşrettiği kanunlara asa
biyetini göstermek için Heyeti Vekile teklifinin red
dini teklif eylerim. 

24 Mart 1339 

Lâzüstan Kastamonu 
Mehmet Necati Hulusi 

Canik Siirt 
Süleyman Hacı Nuri 

Batum Kângırı 
Ali Rıza Tahir 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

Riyasetti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
Zaruretler bazan mahzuratı muibah kılar. Heyeti 

Vekilece müttehaz kararm tasvi'bd ile celsei aleniyeye 
geçilmesini arz ve teklif eylerim efendim. 

24.3.1339 
Dersim 

Abdüîhafc Tevfifc 

Riyaseti Celileye 
i Men'i Müskirat Kanununun istanbul'da tatbik 

edilmemesi hakkında Meclisi Âliden çıkacak her han
gi bir kanar kanunu mezkûru tadil şekil ve mahiye
tinde telâkki edileceğinden bu, doğru değildir. Bina
enaleyh sulbün akdine değin istanbul'ca bu hususta 
ittihaz edilecek karar ve muamelede hükümeti ser
best bırakmak muvafıktır. 

Yozgat 
Süleyman 

Riyaseti Celileye 
Ecnebi işgalinden kurtuluncaya kadar istanbul'da 

Men'i Müskirat Kanununun tatbikine imkân olma
dığına ve binaenaleyh hükümetin bu hususta icabı 
hale göre hareket eylemesi icap edeceği zaruretine 
Meclislin muttali olduğunun kaydı ile iktifa kılınma
sını teklif eylerim. 

Kastamonu Mebusu 
ıBesim 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Maliye Vekili Beyefendinin tekliflerinin red

di n-i rica ederiz. 
24 Mart 1339 

Burdur Karesi 
Mehmet Akif Hacim Muhittin 

•Karesi Karah'isarı sahip 
Hasan Basri ismail Şükrü 

tzmıiıt Denizli 
Ali Rıza Hasan 

Adana 
Mehmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Ecnebi işgalinden kurtuluncaya kadar • istanbul' 

de Men'i Müskirat Kanununun tatbifcindeki imkân
sızlığa ve binaenaleyh hükümetin bu hususta icabı 
hale göre hareket eylemesini icap eden zarurete Mec
lisin muttali olduğunun kaydıyle iktifa kılınmasını 
teklif eylerim. 

24 Mart 1339 
Kastamonu Mebusu 

Besim 
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Türkiiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti 

Maliye Vekâleti 
Varidat Müdiriyeti 

Umumî : 2661 
Hususî : 74 

İBüyük Millet Meclisi 
Kavanin ve Zaibıt Müdiriyeti Âliyesine 

Sulh muahedesinin akdine kadar İstanbul'da 
Men*! Müskirat Kanununun tehiri hakkında tanzim 
ve takdim edilip Büyük Millet Meclisi Heyeti Umu-
miyesince reddedildiği Müdiriyeti Âliyeleri ifadesi ile 
Meclisi müşaıriinileyhadan tcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti CeHles'ine gönderilen 25.3.1339 tarihli ve 14/230 
numaralı tezkereden anlaşılan kararnamenin tetkiki
ne Kizum hasıl olduğundan, mezkûr kararnamenin bir 
sureti musaddakasının irsal buyrulması mütemenna-
dır efendim. 

lıl Ağustos 1339 
Maliye Vekili 

Namına 
tmza 

tcra Vekilleri Heyeti 
'Riyaseti Cdilesine 

(Mahremdir) 
14.3.1339 

No. : 24/2 
2324 numara 15.3.1339 tarihli tezkere cevabıdır. 
Sulh muahedesini'n aktine kadar İstanbul'da Men'i 

Müskirat Kanununun tehiri hakkındaki kararname 
24.3.1339 tarihli içtima celsei hafiyesinde Heyeti Umu-
miyece reddedilmiştir, efendim. 

Kâtibi Umumî 
Recep 

T. B. M. M. 
İcra Vekilleri 

Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus, Müdüriyeti 

Adet : 2324 Karar 
Tunikliye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti CeHlesine 
15.3.1339 

Sulh muahedenamesinin Meclisçe tastikine kadar 
İstanbul'da Men'i Müskirat Kanununun tehiri husu
sunda tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 15.3.1339 
tarihli içtirrtaınld'a kabul edilen kararname Meclisi 
Âlice tastiik 'buyruimak üzere leffen takdim kılınmış

tır. Tastiki esbabının istıikmali Be iadesine müsaade 
buyruimasım istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyfi 
Relisi 

Hüseyin Rauf 
T. B. M. M. 
tora Vekilleri 

Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdıiriyeti 

Adet : 2324 Karar 
Kararname 

Sulh muahedenamesinin Meclisçe tastiküne kadar 
14 Eylül 1336 tarihli Men'i Müskirat Kanununun İs
tanbul'da tehiri tatbiki için İcra Vekilleri Heyetine 
m'ezuniiyet verilmiştir. 

Kamunun tatbiki teaıhhür ettiği müddetçe İstan
bul'da imal ve hariçten ceJbedilecek bilumum ispirto 
ve müskirattan 1 Nisan 1334 tarihli Kanun ile 8 Kâ
nunusani 1336 tarihli Kararname mucibince resim 
lis'tüfa olunur. 

istanbul'da elyevm mevcut bulunan bilumum is
pirto ve müskirattan 8 Kânunusani 1336 taırihli ka
rarnamede muayyen resimden dûn derecede resme 
tabi tutulmuş olanlardan memleket dahilinde istih
lâk edilecek kısmının farkı resmî ikmalen alınacak
tır. 15.3Üİ339! 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi Şerhüye VeMü 

Hüseyin Rauf (Muhalifim) 
Müdafaa» Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım (Okunamadı) 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Rıza İsmet 
Maliye Vekili Maarif Vekilli 
Hasan Fehmli (Okunamadı) 
Nafıa Vekili İktisat Vekâleti Vekili 

(İmza yok) Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harhiyei 

İçtimâiye Vekili Umumiye Vekili 
Dr. Rıza Nur (Okunamadı) 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayeti ile evrakın bermucibi tea

mül şubeye havalesini teklif eylerim. 
24.1.1339 
Saruhaın 

Reşat 
Riyaseti Celileye 

Hariciye Vekili ve İcra Vekilleri Reisi Rauf Bey 
Efendinin beyanatlarından hülâsatan anladığım şu
dur : 
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1. Konferans son ve kafi devreye girmiştir. Ya ' 
teklif edilen şeraiti kabul ile akdi sulh etmek "veyahut 
cevabı red vererek yeni baştan harbi kabul eylemek
tir. 

2. Bendeniz şahsen Hariciye Vekili ve Heyeti Ve
kile Reisi Muhteremi Rauf Beyefendiden hususatı 
aidiyeyi soruyorum. Alacağım cevaba göre harbi ka
bul ediniz veyahut son defa teklif edilen şeraitten 
menafi ve istiklâli milliyi mümkün mer+ebe muhafaza 
ve temin edebilmek kaydiyle sulha imkân arayınız 
diyeceğim. 

Şöyleiki : 
3. Harbin tekrar başladığı takdirde Yunanın 

Garbi Trakya'dan bütün varlığı ile ferden veyahut 
Balikan hükümetlerinden bir kısmı ile müştereken 
Şarki Anadolu'ya yürüyeceğini ve hatta İstanbul'u iş
gale kadar çalışacaklarını, İngilizlerin donanmalariyle 
bütün sevahili ve boğazlan ve tayyareleri ile İstan
bul'u ve orduyu teklif etmek isteyecekleri, İtalyan
ların Antalya havalesine ihtimal ki sarkıntılık yapa
cakları, Fransızların Kilikya havalesinde faaliyete ge
çeceklerini ve İngilizlerin azami kuvvetleri ile Musul 
havalesinde harbe cüret edeceklerini ve bunlara ilâ
veten de kıyıda köşede asayiş şikenane harekâtın
da eksik olmıyacağını düşünerek bütün bu mehalike 
karşı duracak vaziyet, maddî manevî kuvvette bulu
nup bulunmadığımızı soruyorum. Eğer bu vaziyette 
isek bu hususta katiyen söyliyecek sözüm yoktur. Bu
na kemali cüretle ve fasih cevap vermekte tereddüt 
ederlerse şıkkı sani hakkında icabını düşünmek Mec
lisi ÂHye ait olduğunu arz eylerim. 

28 Kânunusani 1339 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Şükrü Beyin İstanbul ve Şarkî Trakya'ya ait 

sualine Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyefendi cevap 
vermediler. Bunun cevabının da itasını teklif ederiz. 

Cebeli Bereket Ertuğrul 
Faik Necip 

İstanbul 
Numan 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi ati teklifin reye vazını rica ederim. 
1. Dahilî istiklâlimizi her hangi bir suretle ih

lâl veya imkânı hayatımızı selbeden düveli mutelife 
teklifleri katiyen ve şediden merduttur. 

2. Hududu cenubiye, ki Ak den izin İnhanı Bur
nundan başlıyarak Fırat'ta Kalatünnecme ve bura-
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dan itibaren Fıraitm sol sahilini takiben Fellûceye, 
Fellûce'den, Diyale Nehrinin mansabına' vasıl olan 
hattrr. Bunun istihsali içlin hükümetin azami mesai 
sarf edeceği emniyesi ile hükümete müzaheret edil
mesi nıi teklif eylerim. 

Kozan 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
29 Kânunusani 1339 

Her ihtimale karşı emanatı mulbarekenin, kıymet
tar asan atikanın, fabrikalardaki bir kısım tezgâh
larla dokumacılığa, dökmeciliğe, demirciliğe müte
allik makina ve yedek aksanının sureti hafiyede Ana-
doluya naklini 'teklif eylerim. 

Erzurum Mebusu 
Mehmet Salih 

Riyaseti Celileye 
Umuma müteallik olan yani beynelmüttefikin 

umumi bir mahiyette olan adlî ve malî mesailde iti
lâf için çare taharri edilerek i tik itam yalnız Musul 
meselesiine hasrı imkânı yok mudur? Hariciye Vekâ
letinden sual eylerim. 

Mardin 
Abdülıgani 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etti. Müzakere kâfidir. 
Heyeti Vekil ece müttefik an tanzim edilen metnin 

kabulünün reye vazını teklif ederim. 
28 Kânunusani 1339 

Lâzistan Mebusu 
Mehmet Necati 

Riyaseti Celileye 
Hükümetin vermiş olduğu cevap gayet muhik ve 

mesele ise tamamı ile tavazzuh etmiş olduğundan 
hükümetin yazdığı cevabın kabul ve tastikini ve mü
zakerenin kifayetini teklif eyleriz. 

28 Kânunusani 1339 
İçel Denizli 

Şevki Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hükümetn teklifinin reye va

zını arz eylerim. 
28.1.1339 
İstanbul 
Ali Rıza 

(Okunmuştur. Kâtip Süleyman) 
Riyaseti Ceüleye 

Muhterem Rauf Beyefendiyi dikkatle dinledim. 
Bugünkü vaziyeti siyasiyemiz; dünkü Sakarya önün-
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daki vaziyeti askeriyemizin tevlit ettiği buhranın aynı 
ve müşabihidir. O zaman arkadaşlarıma hatırlattık
tan sonra sal'im bir 'karar ittihazı için daha bilinmesi 
dcap eden malûmat olduğuna kaniim. Bunlar da vazi
yeti maliye ve askeriye hakkındaki malûmattır. Na
sıl ki Sakarya önünde Meclisi Âli, içinden intihap et
tiği bir heyetle tetkik ettikten sonra millet ve mem
leket için en nafî ve isabetli kararı ittihaz etmişse 
bu defa da aynı suretle hareket hiç şüphesiz hayırlı 
olacaktır. Binaenaleyh uzun bir müddet sürmesi muh
temel bir harp ve intizar devresinin hululünden ev
vel vaziyeti maliye ve askeriyemiz hakkında da ve-
(kild mesullerinin izahat vermesini teklif eylerim. 

28 Kânunusani 1339 
Kar ahi sarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

Riyaseti Celi leye 
Müzakere kâfidir. Hükümetin yazdığı cevap mu

vafıktır, reye vazını teklif ederim. 
28 Kânunusani 1339 

Diyarbekir 
'Hoca Şükrü 

Hariciye Vekâleti Cel'ilesine 
Ankara itilâfnamesine dair Gaziayıntap Mebusu 

Yasin Bey tarafından verilip Heyeti Umumiyece Ve
kâleti Celilelerine tevdii tensip edilen takrir sureti 
musattakası lef fen takdim kılındı efendim. 

29.1.1339 
Umumi Kâtip 

Recep 
Riyaseti Celileye 

Müttefikin projesine karşı murahhaslarımızın ve
receği projede Ankara itilâfnamesinin veya her han
gi bir maddesin'in teyidini tazaroımun eder değil bir 
teklif, bir kelimenin bile proje veya muahedeye it
hal edilmemesi lüzumu ile Antakya ve İskenderun 
havalesindeki Fransız mezaliminin madde tayini 
ite protesto edilmesinin murahhaslarımıza iblâğına 
arz ve teklif ederim. 

28.1.1339 
Gaziantep 

Yasin 
Hariciye Vekâletine 

Kâtip 
Süleyman 

Riyaseti Celileye 
28 Kânunusani 1339 

İnkitai müzakerat mesuliyeti bittabi tarih naza
rında ve âlemi beşeriyette düveli mutelifeye ait kala
caktır. Şüphesiz ki bizler istiklâl ve hukuku meşrua-

mızın müdafaası için harbeden ve bunun tevini anın
da da beşerin istirahatı için sulh ister ve yaparız. 

Binaenaleyh istiklâli tam ve misakı millimizden 
fedakârlık sureti ile sulh tarikini takip etmek millet 
ve memleket için ihanet olacakür. 

Harp, şerait mevcut ise zaruridir. Maliyeden Ma
liye Vekili, sevkülceyişten Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi, İdare i Askeriyeden Müdafaa! Milliye Vekili 
mesul olmak şartı ile ve Heyeti Vekile bu mesuliyet
lere iştirak etmek şartı ile keyfiyetin Heyeti Vekile-
ce halli Üe son kararlarını Meclise bildirmelerini tek
lif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti Celilesine 

Lozan konferansında ki müzakeratm aldığı şe
kil üzerine murahhaslarımıza verilecek talimata dair 
kıraat buyrulan cevabın icra edilen müzakere neti
cesinde 29.1.1339 tarihli 182 nci içtimain birincü celsei 
hafiyesinde isaf edilmiştir efendim. 

Umumi Kâtip 
Recep 

Riyaseti Celileye 
Meselenin ehemmiyet ve azameti hepimizin sinir

lerine büyük bir tesir yaptı. Müzakerenin şekli de 
buna büyük bir delildir. Bu hal ile bugün müzake
reye devam imkânı olmadığı şöyle dursun, edilecek 
müzakerelerden netice istihsali gayri münkindir. Bi-
naberin muahedemin hututu esasiyesi hakkında He
yeti Vekilece verilen izahat makul ve mutedildir. Te
ferruatı hakkında da izahat alındıktan sonra kararı
mızı vermek çok mantıki olur. Bu sebeple müzakere
nin başka bir güne talikini teklif ederim. 

27 Şubat 1339 
Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
Misakı Millî ve istiklâli Malî ve İktisadî Daire

sinde bir sulhun müzakeratı siyasiye ile intacı ve is
tihsal olunacak netice hakkında Meclisi Âliden ka
rar alması şartı ile Heyeti Vekilenin tavzif edilmesini 
teklif eylerim. 

Hakkâri 
iMazhar Müfit 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini arz eylediğim veçhile gerek bi

ze tevdi edilen projenin ve gerek hükümetin mukabil 
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hazırladığı projenin şubelerde tetkik ve tahlil edildik
ten sonra müzakerenin tahtı karara alınmasını teklif 
ederim. 

27 Şubat 1338 
'Erzurum 

Mustafa Durak 
Riyaseti Celileye 

1. Tarzı müzakeremin arzî, malî ve iktisadî, ida
rî mesail ayrı ayrı bulunmalarına binaen murahhas
larımız tarafından teşrih ve vükelâ taraflarından ten
kit edilmek ve Millet Meclisince umumi müzakereye 
başlanmak üzere kabulünü teklif ederim. 

Merslin 
Selâhattin 

Riyaseti Celileye 
Lozan'da müfarekat ıgünü heyeti mürahhasaımızın 

müttefiklere tevdi ettiği son müsadeyi muhteva mu-

. . . . » • . . 

kabil projenin hemen tab edilerek azaya tevziini tek
lif ederim. 

Lâzistan Mebusu 
Osman 

Riyaseti Celileye 
Tarzı müzakerenin şekli atide icrasının kabul buy* 

rulmasıru tekMf eylerim. 

1. Mesaili arzıya, idareye, maliye ve iktisadiye-
nin yegân yegân mürahhaslarımızca izahı ve hükü
metin mukabil projesi ile karşılaştırılarak münakaşası, 

2. Vaziyeti Umuımiyei Siyasiye ve Maliye lâyıkı 
ile tenvir ve tavzih edildikten sonra keyfiyetin mü
zakeresine 'geçilmesini teklif ederim. 

27 minh, 
Erzurum 

Süleyman Necati 

....... 
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